Regionsamverkan Sydsverige
Anteckningar från telefonmöte med ledningsgruppen den 15 mars 2016
Mötet ägde rum via telefon klockan 16.30-17
Närvarande:
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande)
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne (sekreterare)

Frånvarande:
Peter Lilja, Landstinget Blekinge
Jörgen Preuss, Region Halland
Krister Björkegren, Landstinget i Kalmar län
Martin Myrskog, Region Kronoberg
Monica Holmqvist, Kommunförbundet Skåne
Alf Jönsson, Region Skåne
Mikael Stamming, Region Skåne

1. Dagordning
Mötet syftade huvudsakligen till att hantera frågan om Regionsamverkan Sydsveriges medverkan i
Almedalen.
2. Seminarietid
Tid har reserverats för Regionsamverkan Sydsveriges seminarium fredagen den 8/7 klockan 13.30 –
14.30 i Öresundshuset, Donners plats. Fredagen är miljöpartiet i fokus och under lördagen är det
moderaterna.
3. Tema
Följande förslag har diskuterats som möjliga ämnen att lyfta till diskussion:
De demografiska utmaningarna i Sydsverige med koppling till integration och tillväxt
Infrastruktur i södra Sverige
Det regionala uppdraget – dags för ett vidgat mandat?
Det tema som ledningsgruppen anser mest angelägen och vill föreslå representantskapet handlar om
kopplingen mellan integration och tillväxt. Sverige ska genomföra en uppföljning av OECDs Territorial
Review som genomfördes 2010 och det kan säkert komma att bli kopplingar som är intressanta att
lyfta.
Infrastrukturfrågorna behandlas vid flera av Region Skånes seminarier i Almedalen och det
sydsvenska perspektivet kan med fördel lyftas in i dessa.
4. Medverkande
Förslaget är att någon som lockar publik, till exempel från OECD, någon från nationella nivån
engagerad i sakfrågan, politiker från södra Sverige från både majoritet och opposition samt en
moderator bör finnas på scen.
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5. Genomförande
Frågan lyftes hur medlemsorganisationerna engageras i genomförandet. Några förslag på
moderatorer framfördes.
6. Övrigt
Jönköping redogjorde kort för sitt möte med indelningskommittén. Regionförbundet Kalmar
meddelade att Harald Hjalmarsson utsetts att ingå i utskottet för regional utveckling.

antecknat av Gunne Arnesson Lövgren
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