Regionsamverkan Sydsverige
Anteckningar från ledningsgruppsmöte 25 april 2018
Mötet ägde rum torsdagen den 25 april 2018 klockan 13-14 och genomfördes som ett telefonmöte.
Närvarande:

Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande)
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge
Martin Myrskog, Region Kronoberg
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län
Monica Holmqvist, Kommunförbundet Skåne
Rita Jedlert, Region Skåne (deltog t o m punkt 5)
Karl-Johan Bodell, Länstrafiken i Kalmar län (deltog t o m punkt 6)
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne (sekreterare)

Frånvarande:

Peter Lilja, Landstinget Blekinge
Jörgen Preuss, Region Halland
Ingeborg Eriksson, Landstinget i Kalmar län
Ulrika Geeraedts, Region Skåne

1. Fastställande av dagordning
Det utsända förslaget till dagordning godkändes.
2. Anteckningar från senaste ledningsgruppsmötet
Ledningsgruppen godkände anteckningarna från den 8 mars 2018.
3. Reflektioner kring styrelsens senaste möte samt representantskapets möte
Det var bra möten med stort engagemang från de närvarande. Kulturtemat vid representantskapet
var mycket uppskattat.
4. Lägesrapport från utskott och arbetsgrupper
Ledningsgruppen ställer sig bakom det som fanns i handlingarna till dagens möte som rapporterats in
från arbetsgruppernas och utskottens arbete.
5. Hälso- och sjukvårdssamarbetet framöver
Då arbetsgruppen och utskottet för hälso- och sjukvård har haft svårt att finna sina former och
arbetet pausades i början av 2017 har diskussioner förts hur Regionsamverkan Sydsverige ska
hantera det framöver. Styrelsen gav den 31/1 ledningsgruppen i uppdrag att ha en dialog med
sjukvårdsregionerna om möjliga former för samverkan. Rita Jedlert berättade om de samtal som förts
mellan kanslierna för södra och sydöstra sjukvårdsregionerna kring utvecklat samarbete som
framförallt handlar om erfarenhets- och kunskapsutbyte där det ger värde. Detta finns sedan tidigare
i nivåstruktureringsfrågor och kunskapsstyrning. Eventuellt kommer en gemensam kunskapsdag att
anordnas under våren 2019. Kompetensförsörjningsfrågorna hanteras i enlighet med styrelsens
beslut den 31/1 av den styrgrupp som utsetts att ansvara för arbetet med plattformen för
kompetensförsörjning i Sydsverige (det vill säga av utskottet för regional utveckling).
Ledningsgruppen föreslår styrelsen besluta att hälso- och sjukvårdsfrågorna framöver på lämpligt
sätt hanteras gemensamt mellan sjukvårdsregionerna i södra Sverige. Förändringen inkluderas i
arbetet inför nästa mandatperiod.
6. Positionspapper för kollektivtrafik
Bakgrund till positionspapperet samt utkast till positionspapperet för kollektivtrafik var utskickat till
ledningsgruppen. Karl-Johan Bodell presenterade arbetet med positionspapperet som är en
tjänstemannaskrivelse som senast diskuterades vid ett möte den 19/4 mellan arbetsgrupperna för
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kollektivtrafik och infrastruktur samt de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Fram till den 12/5 är
utkastet på remiss till samtliga regioner inom Regionsamverkan Sydsverige. Den 7/5 kommer en
dialog med utskottet för infrastrukturutskottet att äga rum.
Ledningsgruppen uttryckte ett missnöje med processen då det bland annat, fram till igår inte funnits
ett gemensamt underlag att ta ställning till och diskutera, att det framför allt varit en
tjänstemannaprocess inom arbetsgruppen för kollektivtrafik och att politikerna i utskottet inte varit
delaktiga samt att utskottet för infrastruktur och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna
involverats i för liten utsträckning. De tre perspektiven i positionspapperet är bra men texterna
behöver bearbetas. En bättre balans behövs i beskrivningen av Sydsverige och det uttrycktes
tveksamhet till om kartbilden med restider ska finnas med då det inte finns någon analys om
möjligheterna att korta restiden.
Styrelsen gav under 2016 ett uppdrag till utskotten för infrastruktur och kollektivtrafik att
gemensamt ta fram ett förslag till positionspapper för kollektivtrafik. Under 2017 betonade styrelsen
och även representantskapet vikten av att positionspapperet är väl synkroniserat med de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna, de framtagna trafikförsörjningsprogrammen samt det positionspapper
med prioriteringar som tagits fram av infrastrukturutskottet.
Ledningsgruppen gav i uppdrag till arbetsgruppen för kollektivtrafik att tydliggöra tidsplaneringen, att
tydliggöra texterna under respektive perspektiv, att säkerställa politisk förankring samt att ytterligare
förtydliga att det är ett utkast. Utskottet för kollektivtrafik måste ha beslutat om det innan det går till
styrelsen. Ledningsgruppen kommer att ha ett extra insatt möte den 14/5 för att ta ställning till
utkastet innan det går vidare till styrelsen.
7. Regionsamverkan Sydsverige inför nästa mandatperiod
Inför mandatperioden 2019-2022 kommer Regionsamverkan Sydsverige att se över vad som varit bra
i samarbetet och vad som behöver ändras. Ett underlag med frågor har skickats ut till
medlemsorganisationerna för samtal på hemmaplan, därefter lyfts samtalet vid styrelsens möte den
17-18 maj. I Region Kronoberg hade man ett bra samtal den 24/4, i Kalmar kommer landstinget och
Regionförbundet ha ett gemensamt samtal den 3/5, i Region Skåne sker en diskussion med
gruppledarna den 8/5, Kommunförbundet Skåne lyfter det vid kommande AU eller styrelsemöte och
de övriga organisationerna har i nuläget inget datum fastställt när det lyfts.
8. Förslag till remissvar på Indelningskommitténs slutbetänkande
Vid representantskapets möte gavs kansliet i uppdrag att ta fram ett förslag till remissvar som
hanteras vid styrelsens möte i maj. Ledningsgruppen föreslår styrelsen godkänna förslaget till
remissvar som helt eller delvis kan användas av medlemsorganisationerna i Regionsamverkan
Sydsverige.
9. Förslag till dagordning för styrelsens möte den 17-18 maj
Ledningsgruppen godkände det utskickade förslaget till upplägg av styrelsemötet den 17-18 maj med
tillägget av en punkt kring Sydtaxan.
10. Övrigt
Civilminister Ardalan Shekarabi har tyvärr tackat nej till att delta i Regionsamverkan Sydsveriges
Almedals-seminarium kring kultur, diskussioner pågår för plan B.
11. Nästa möte
Ett extra insatt ledningsgruppsmöte beslutades till den 14/5 klockan 17 för avstämning kring
positionspapper för kollektivtrafik. Nästa möte med ledningsgruppen är den 4 september 2018
klockan 13 per telefon eller för den som vill i Kristianstad, vid detta tillfälle bjuds även
sammankallande i arbetsgrupperna in.
Nästa möte med styrelsen är 17-18 maj på Stufvenäs.
Nästa möte med representantskapet är fredagen den 19 oktober i Jönköping.
antecknat av Gunne Arnesson Lövgren
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