Regionsamverkan Sydsverige
Anteckningar från ledningsgruppsmöte 4 september 2018
Mötet ägde rum tisdagen den 4 september 2018 klockan 13-14 och genomfördes som ett
telefonmöte.
Närvarande:
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande)
Jörgen Preuss, Region Halland (deltog fr o m punkt 4)
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län
Ingeborg Eriksson, Landstinget i Kalmar län
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län (deltog fr o m punkt 4)
Monica Holmqvist, Kommunförbundet Skåne
Ulrika Geeraedts, Region Skåne (deltog fr o m punkt 4)
Martin Risberg, Region Skåne
Thomas T Nilsson, Region Kronoberg (deltog t o m punkt 6)
Malena Sandgren, Region Blekinge
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne (sekreterare)

Frånvarande:
Peter Lilja, Landstinget Blekinge
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge
Martin Myrskog, Region Kronoberg

1. Fastställande av dagordning
Det utsända förslaget till dagordning godkändes.
2. Anteckningar från senaste ledningsgruppsmötet
Ledningsgruppen godkände anteckningarna från den 14 maj 2018.
3. Reflektioner kring styrelsens senaste möten den 21-22/5 och 20/8
Det var bra möten med stort engagemang från de närvarande. Bra med tvådagarsmöten en gång om
året.
4. Lägesrapport från utskott och arbetsgrupper
Martin Risberg, sammankallande i arbetsgruppen för infrastrukturplanering berättade att man
senaste tiden arbetat med positionspapperet för kollektivtrafik, en upphandling av en sydsvensk
kapacitetsanalys samt kunskapsunderlag för godstransporter och godshantering. Man kommer att
utvärdera Regionsamverkan Sydsveriges arbete med den nationella planen inför nästa process som
börjar i maj 2019. Nästa möte i utskottet är den 20/9 via Skype.
Thomas T Nilsson, sammankallande i arbetsgruppen för kollektivtrafik berättade att man ägnat
senaste tiden åt positionspapperet för kollektivtrafik samt Sydtaxan inom arbetsgruppen och
utskottet. Ett telefonmöte ägde rum den 17/8 och nästa är inplanerat till den 4/10.
Malena Sandgren, sammankallande i arbetsgruppen för kultur berättade att man arbetar med att
tydliggöra handlingsplanen, vad som ska vara klart när. Arbetar med hjälp av undergrupper inom
konst, KKN (kulturella och kreativa näringar) och film. Här finns ett bredare anslag än vad som bara
ryms inom arbetsgruppen och utskottet för kultur varför man söker samarbete med arbetsgruppen
och utskottet för regional utveckling, ett förslag som mottogs positivt. Man arrangerar en gemensam
dag i Hässleholm kring remissen av den nationella biblioteksstrategin som handlar om hur
biblioteken ska organiseras framöver. Bland annat har Sydsverige tydligt fört fram åsikten att man vill
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samarbeta i den geografi som Regionsamverkan Sydsverige finns, inte den föreslagna som är enligt
förslaget från indelningskommittén, vilket man fått förståelse för. Vidare diskuteras hur projektet
med professionell dans ska fortsätta. Nästa möte är den 12/9. Ledningsgruppen uttryckte positiva
omdömen för ett imponerande arbete.
Ulrika Geeraedts, sammankallande i arbetsgruppen för regional utveckling berättade att arbetet
senaste tiden framförallt handlat om positionspapperet kring arbetsmarknad och
kompetensförsörjning men även bredbandsarbetet löper på där vi samarbetar där vi ser mervärde.
Nästa möte i utskottet är per telefon den 7/9.
5. Positionspapper för kollektivtrafik
Thomas T Nilsson, sammankallande i arbetsgruppen för kollektivtrafik redogjorde för arbetet med
positionspapper som man behandlat i kollektivtrafikutskottet den 17/8. Arbetsgruppen för
infrastruktur och kollektivtrafikmyndigheterna har involverats i arbetet som alla nu är nöjda med.
Ledningsgruppen föreslår styrelsen godkänna förslaget till positionspapper med medskicket att ta
ställning till om syftet ska utökas med att även inkludera fritidsresandet, vilket skulle innebära en
kraftig utökning av kostnader då det blir en ganska stor förändring av inriktning från fokus på de
regionala kärnorna till många fler punkter i geografin.
6. Sydtaxan
Ledningsgruppen föreslår styrelsen godkänna förslaget till samverkansavtal gällande kollektivtrafiken
i södra Sverige. Region Skåne har godkänt förslaget i kollektivtrafiknämnden den 31/8 och kommer
den 6/9 att godkänna det i styrelsen. I Kronoberg, Blekinge och Kalmar godkänner man det först efter
styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige beslutat om det den 27/9.
7. Ekonomisk lägesrapport
Ledningsgruppen godkände den ekonomiska lägesrapporten.
8. Infrastrukturutskottet – äskande av medel
Ledningsgruppen föreslår styrelsen godkänna finansieringen av kunskapsunderlag avseende
godstransporter och godshantering i södra Sverige och avsätta 500 tkr i 2018 års budget.
9. Positionspapper för arbetsmarknad och kompetensförsörjning
En beredningsgrupp till arbetsgruppen för regional utveckling har tagit fram ett förslag till
positionspapper för arbetsmarknad och kompetensförsörjning ”Ett enat Sydsverige för en stark och
växande arbetsmarknad” som handlar om relationen och en förbättrad samverkan mellan nationella
myndigheter och regionalt utvecklingsansvariga. Utskottet godkänner förslaget vid ett telefonmöte
den 7 september, före det beslutas av styrelsen.
Ledningsgruppen föreslår styrelsen godkänna förslaget till positionspapper för arbetsmarknad och
kompetensförsörjning.
10. Översyn av stadgar
Ledningsgruppen föreslår styrelsen godkänna förslaget till stadgar.
11. Handlingsplan 2019
Ledningsgruppen föreslår styrelsen godkänna förslaget till handlingsplan för 2019 med tillägg av
Östersjöregionen i stycket om det gemensamma transportsystemet (kap 4.5).
12. Styrelsemöte 27/9
Ledningsgruppen godkänner förslaget till upplägg av styrelsemötet den 27 september.
13. Representantskapets möte 19/10
Ledningsgruppen godkänner förslaget till upplägg den 19 oktober i Jönköping.
14. Övrigt
Almedalsseminariet med tema kultur avlöpte väl men hade det funnits med en minister i samtalet
kunde det blivit ännu bättre.
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Efter mailväxling är alla överens om ett gemensamt remissvar på Indelningskommitténs
slutbetänkande. Landstinget i Kalmar län har uttryckt önskemål om att vi avvaktar att skicka in svaret
tills man behandlat det på sitt styrelsemöte den 5/9.
15. Kommande möten
Nästa möte är med styrelsen den 27/9 klockan 10-12 i Kristianstad, representantskapet den 19/10
klockan 10-15 i Jönköping och ledningsgruppen möts nästa gång den 8/11 kl 13-14 (15) per telefon.
Därefter finns även ett ledningsgruppsmöte inbokat den 14/12 klockan 13-14 (15) per telefon.
antecknat av Gunne Arnesson Lövgren
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