Regionsamverkan Sydsverige
Anteckningar från ledningsgruppsmöte 8 november 2016
Mötet ägde rum per telefon tisdagen den 8 november 2016 klockan 13-13.42.
Närvarande:
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande)
Martin Myrskog, Region Kronoberg
Peter Lilja, Landstinget Blekinge
Monica Holmqvist, Kommunförbundet Skåne
Krister Björkegren, Landstinget i Kalmar län
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län
Jörgen Preuss, Region Halland
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne

Frånvarande:
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge

1. Fastställande av dagordning
Det utsända förslaget till dagordning godkändes.
2. Anteckningar från senaste ledningsgruppsmötet
Anteckningarna från ledningsgruppens möte den 29 september 2016 godkändes med en mindre
förändring.
3. Reflektioner från representantskapets möte den 20 oktober
Sammanfattningsvis var det ett bra möte, föredragningen med Siv Sandberg lyftes särskilt som
mycket bra. Det är bekymmersamt att närvaron var så låg. Förmötet liksom föredragningen och
dialogen med arbetsmarknadsutredningen var också mycket uppskattat och lyftes som ett bra
exempel på hur vi kan nyttja Regionsamverkan Sydsverige – att vi har möjlighet att dela med oss av
erfarenheter, att påverka i utredningar och att bli testlän. För nästa möte med representantskapet
lyftes infrastruktur med till exempel infrastrukturministern och / eller Trafikverkets GD samt
regionfrågan som möjliga teman.
4. Uppföljning och utvärdering av det första året med Regionsamverkan Sydsverige
Ett utkast till enkät som sänds ut till alla som är involverade i Reginsamverkan Sydsverige
diskuterades. Utkastet skickas till kommunikationsgruppen för deras synpunkter. Möjligheter finns
att lämna inspel till förbättringar inför styrelsens möte, senast 15 november samt i anslutning till
styrelsens möte den 24 november.
5. Styrelsemötet 24/11
Ledningsgruppen godkände förslaget till upplägg av styrelsemötet den 24/11 som är i Båstad klockan
10-12.
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6. Utveckling av det regionala mandatet
Ett embryo till positionspapper kring utveckling av det regionala mandatet i enlighet med det som
uttalats i handlingsplanen. Inspel önskas från ledningsgruppens ledamöter och utkastet lyfts vid
ledningsgruppens möte i januari innan det lyfts till styrelsen.
7. Ekonomisk lägesrapport
Ledningsgruppen godkände den ekonomiska lägesrapporten som innebär att prognosen per 31
december är ett överskott på runt 400 000 kronor. Ledningsgruppen godkände att kulturutskottets
positionspapper finansieras av den gemensamma budgeten med maximalt 70 000 kronor.
8. Ny indelning av län och regioner
Indelningskommittén lämnade den 30 juni sitt delbetänkande ”Regional indelning – tre nya län” SOU
2016:48. Delbetänkandet har remitterats och SKLs sammanställning av remissvaren presenterades.
Förhandlingar pågår på nationella nivån och proposition planeras lämnas senast i mars,
slutbetänkande senast i augusti och beslut senast i december 2017.
9. Övrigt
Inga övriga frågor lyftes.
10. Kommande möten
Nästa möte är med styrelsen torsdagen den 24 november klockan 10-12 i Båstad.
Nästa möte med ledningsgruppen är torsdagen den 26 januari klockan 13-15 i Kristianstad.
antecknat av

Gunne Arnesson Lövgren
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