
Regionsamverkan Sydsverige
Anteckningar från styrelsemöte 31 januari 2018

Mötet ägde rum onsdagen den 31 januari 2018 klockan I0-12 i rum 114 i Rådhus Skåne, Kristianstad

Nä rvara nde :

Henrik Fritzon(S), Region Skåne, ordförande
Kent Mårtensson(S), Kommunförbundet Skåne
Kalle Sandström (S), Landstinget Blekinge
Alexander Wendt (M), Landstinget Blekinge
Lennart Förberg (M), Region Blekinge
Per Stank Persson (S), Region Halland
Stefan Bengtsson (C), Region Halland
Ulf Nilsson (S), Regionförbundet i Kalmar län

Christer Jonsson(C) Landstinget i Kalmar län
Maria Frisk (KD), Region Jönköpings län
Christer Wallin(M), Kommunförbundet Skåne
Sara Mellander (S), Region Skåne
Jonas Duveborn (M), Region Skåne
AlfJönsson, Region Skåne
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge
Kristina Athlei, Region Jönköpings län
Ulrika Geeraedts, Region Skåne
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne, sekreterare

Frånvarande:
Anders Henriksson (S), Landstinget i Kalmar län
Malin Wengholm(M), Region Jönköpings län
Carina Odebrink(S), Region Jönköpings län
Marcus Eskdahl(S), Region Jönköpings län
Christina Mattisson (S), Region Blekinge
Mats Eriksson(M), Region Halland

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Region Halland
Anna Fransson (S), Region Kronoberg
Suzanne Frank(M) Region Kronoberg
Robert Olesen (S), Region Kronoberg
Sven Sunesson (C), Region Kronoberg
Harald Hjalmarsson(M), Regionförbundet i Kalmar län
Carl Johan Sonesson(M), Region Skåne

Mötet öppnades av Henrik Fritzon som hälsade alla välkomna

1. Fastställande av dagordning
Det utsända förslaget till dagordning godkändes

2.Justeringsperson
Kalle Sandström, Landstinget Blekinge valdes att justera dagens protokoll

3. Anteckningar från senaste styrelsemötet
Anteckningarna från styrelsemötet den 23 november godkändes.
Som uppföljning från diskussion vid förra mötet kring närvaron vid representantskapsmötena
föreslogs att styrelsens ledamöter inom resp huvudman och parti hanterar frågan om önskad ökad
närvaro vid representantskapsmötena. Uppföljning görs efter höstens representantskapsmöte och
inför nästa verksamhetsår sker fortsatt diskussion om ev förändringar, såsom att bara ha ett
representantskapsmöte per år eller minskat antal ledamöter i representantskapet.

4. Lägesrapport från utskott och arbetsgrupper
Ulrika Geeraedts, t f sammankallande i arbetsgruppen för regional utveckling, föredrog utsänt förslag
till avsiktsförklaring gällande kompetensförsörjning i Sydsverige(bilaga l).
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Ulf Nilsson, ordförande i arbetsgruppen för kollektivtrafik, redovisade kostnader för
länsöverskridande resor i enlighet med uppdrag vid föregående styrelsemöte(bilaga 2)

Styrelsen godkänner förslaget till avsiktsförklaring gällande plattform för kompetensförsörjning i
Sydsverige.

Styrelsen uppdrar åt styrgrupp, bestående av arbetsgruppen för regional utveckling samt företrädare
för Arbetsförmedlingen, att ansvara för formandet av överenskommelsen.
Styrelsen bekräftar tidigare beslut om att utveckla modell och positionspapper kring arbetsmarknad
och kompetensförsörjning.
Styrelsen godkänner föreslagen debattartikel kring infrastruktur och uppdrar åt undertecknarna att
enas om slutgiltiga formuleringar.
Styrelsen uppdrar åt kollektivtrafikutskottet att återkomma med förslag till uppgraderad Sydtaxa som
tar bort gränsavgifterna(och där effekterna för såväl resenärer som samtliga huvudmän framgår).
Styrelsen godkänner i övrigt lägesrapporterna från arbetsgruppernas och utskottens arbete.

5. Prioriteringar - sammanfattning 2017 samt planering för 2018
Styrelsen godkänner rapporteringen och konstaterar att måluppfyllelsen för 2017 varit god

6. Förslag till årsberättelse samt revision
Revisorn från PwC har meddelat att om ingen ytterligare information inkommer avser revisorerna
lämna en revisionsberättelse enligt standardutformning. Därutöver har information om verksamhet
och ekonomi lämnats av sekretariatet till de förtroendevalda revisorerna.
Styrelsen godkänner och undertecknar årsberättelsen och föreslår representantskapet godkänna
årsberättelse och revisionsberättelse för 2017.

7. Uppdrag inom hälsa- och sjukvård
Styrelsen har tidigare beslutat att pausa arbetet i utskottet och arbetsgruppen för hälso- och sjukvård
samt uppdragit åt ledningsgruppen att utarbeta förslag till modifierat uppdrag.
Styrelsen ger ledningsgruppen i uppdrag att på tjänstemannanivå föra en diskussion med
samverkansregionerna om möjliga frågor och former för samverkn och återkomma. Beslut om
fortsatt verksamhet inom utskottet och arbetsgruppen för hälso- och sjukvård fattas senare
Styrelsen beslutar att kompetensförsörjningsfrågorna, enligt alternativ 3, skall beaktas av den
styrgrupp som utsetts att ansvara för arbetet med plattformen för kompetensförsörjning i Sydsverige
(se pkt 4).

8. Uppdrag internationella frågor inklusive omvärldsbevakning
Styrelsen har tidigare uppdraget åt ledningsgruppen att utarbeta ett förslag till internationellt
uppdrag inklusive omvärldsbevakning för eventuellt senare bildande av utskott och arbetsgrupp
Styrelsen ger ledningsgruppen i uppdrag att utveckla förslaget i samband med arbetet med
handlingsplanen för 2019.

9. Representantskapets möte den 12 april
Styrelsen fastställer att mötet genomförs i Halmstad(Hotell Tylösand) samt godkänner förslaget till
inriktning och upplägg av representantskapet.

10. Almedalen 2018 - förslag till tema för seminarium
Styrelsen beslutar att kultur blir tema och inriktning för Regionsamverkan Sydsveriges seminarium i
Almedalen 2018.

11. Ekonomisk redogörelse per 2017-12-31
Styrelsen godkänner den ekonomiska redogörelsen som innebär ett positivt resultat på 634 332
kronorför2017.
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12. Ovrigt
Stefan Svalö, styrelseordförande för Öresundståg AB, lämnade aktuell information om bolagets
verksamhet och de förändringar ägarna enats om samt att Maria Holmgren utsetts till ny VD för
bolaget.

Maria Frisk framförde önskemål från Region Jönköpings län att genomföra något av årets
styrelsemöten som videomöte. Ev förändringar av tidigare fastställd mötesplan är inte aktuellt i
nuläget.

13. Nästa möte
Nästa styrelsemöte är torsdagen den 22 mars klockan 10-12 i Kristianstad. Nästa
representantskapsmöte är torsdagen den 12 april klockan 10-15 i Halmstad.

antecknat av Thorbjörn Lin4hqqst

Ordförande
calle Sandström

Justeringspe/son
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REGIONAL
UTVECKLING

Regionsamverkan 
Sydsverige

Kristianstad 31 januari 2018
Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Ulrika Geeraedts 
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REGIONAL
UTVECKLINGUppdrag; 

- Avsiktsförklaring gällande plattform för kompetensförsörjning 
i Sydsverige

- Positionspapper kring kompetensförsörjning för södra Sverige
( presenteras inte här idag)
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REGIONAL
UTVECKLING

Syftet med uppdraget;

För att tillväxten ska fortsätta öka i regionerna i Sydsverige ser vi 
att det behövs starkare regionövergripande samverkan inom 
kompetensförsörjningsområdet mellan privata, kommunala, 
regionala och statliga aktörer.
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REGIONAL
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REGIONAL
UTVECKLING
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REGIONAL
UTVECKLING

Antal lediga jobb 2002 – 2017 i Sverige
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REGIONAL
UTVECKLINGFörslaget; 

Skapa en regionövergripande plattform:

Identifiera regionövergripande hinder och möjligheter för kompetensförsörjningen i 
Sydsverige

Identifiera åtgärder för effektivare samordning av den regionövergripande
Kompetensförsörjningen

I ett regionövergripande partnerskap skapa ett effektivt gränssnitt för samordning och
förstärkning av olika aktörers befintliga strukturer och plattformar samt skapa nya innovativa
sätt att samarbeta

Att regionövergripande arbeta för att förstärka näringslivets och andra relevanta aktörers
närvaro i befintliga strukturer och plattformar
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REGIONAL
UTVECKLING

Berörda samhällsområden:

• Förbättra kunskapen om Sydsveriges delarbetsmarknader för 
en mer träffsäker matchning

• Förbättra kompetensutvecklingen
• Förbättra kompetensförsörjningen för privata och offentliga 

arbetsgivare i Sydsverige
• Öka tillgången på kompetent arbetskraft i Sydsverige
• Förbättra bostadssituationen
• Förbättra pendlingen och kommunikationen i Sydsverige
• Nyttja digitaliseringen
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REGIONAL
UTVECKLING

Organisering av fortsatt arbete för 
överenskommelsen:
31 januari 2018, steg 1 – Bilda och ge uppdrag till styrgrupp

31 januari 2018, steg 2 – Bilda och ge uppdrag till beredningsgrupp

Första halvan av mars 2018, steg 3 – Uppstartsmöte för överenskommelsen

Första halvan av april 2018, steg 4 – Utkast för överenskommelsen

Skiftet april/maj 2018, steg 5 – Färdig överenskommelse för beslut

17 - 18 maj 2018, steg 6 – Överenskommelsen presenteras
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Konsekvensanalys gränsavdrag

Blekinge* Halland Jönköping Kronoberg Skåne

Enkel 0 -10 000 000 -1 150 000 -2 570 000 500 000

Period 0 -5 000 000 -60 000 -1 115 000 -3 500 000

Totalt 0 -15 000 000 -1 210 000 -3 685 000 -3 000 000

*) Kostnadsneutralt med avdrag 40%. Gränsavdrag enligt gällande förslag beräknas ge överskott.
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