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Anteckningar från ledningsgruppsmöte 24 januari 2018 
 
Mötet ägde rum onsdagen den 24 januari 2018 klockan 16-16.30 och genomfördes som ett 
telefonmöte. 
 

Närvarande: 
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande) 
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge 
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län 
Christel Gustavsson, Region Kronoberg 
Ulrika Geeraedts, Region Skåne 
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne (sekreterare) 

Frånvarande: 
Peter Lilja, Landstinget Blekinge 
Ingeborg Eriksson, Landstinget i Kalmar län 
Monica Holmqvist, Kommunförbundet Skåne 
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län 
Jörgen Preuss, Region Halland 
 

 
1. Fastställande av dagordning 
Det utsända förslaget till dagordning godkändes.  
 
2. Anteckningar från senaste ledningsgruppsmötet 
Ledningsgruppen godkände anteckningarna från den 9 januari 2018. 
 
3. Konkret förslag kring arbetsmarknad och kompetensförsörjning 
Arbetet med att ta fram en modell för regionalt inflytande över arbetsmarknadspolitiken tillsammans 
med Arbetsförmedlingen har lett till ett förslag till avsiktsförklaring gällande plattform för 
kompetensförsörjning i Sydsverige.  
 
Arbetsgruppen och utskottet för regional utveckling arbetar vidare med modell och positionspapper. 
Under 2018 ligger fokus på genomförandefas med dialog, utvecklad samverkan och konkreta insatser 
för att nå sysselsättningsmålen och målen kring kompetensförsörjning, i linje med skrivningarna i 
handlingsplanen. 
 
Ledningsgruppen beslutade föreslå styrelsen godkänna förslaget till avsiktsförklaring 
kompetensförsörjning Sydsverige. Ledningsgruppen föreslår att arbetsgruppen för regional 
utveckling kompletterad med företrädare för Arbetsförmedlingen utgör styrgrupp för formandet av 
överenskommelsen med arbetsnamnet Plattform för kompetensförsörjning i Sydsverige. Styrgruppen 
utser beredningsgrupp för genomförandet av kartläggningar och analyser.  
 
4. Övrigt 
Förslaget till uppdrag inom hälso- och sjukvård är uppdaterat när det gäller samarbeten, den nya 
versionen går ut med handlingarna till styrelsen. Även smärre uppdateringar har gjorts i 
årsberättelsen utifrån synpunkter från revisorn, som meddelat att om ingen ytterligare information 
inkommer, avser de lämna en revisionsberättelse enligt standardutformning. Förslag till debattartikel 
som styrelsen beslutade om vid sitt senaste möte kring infrastrukturen kommer att skickas ut med 
handlingarna till styrelsen med förslaget att den publiceras i anslutning till den nationella 
konferensen Byggstart Sverige den 2 februari. 
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5. Nästa möte 
Nästa möte med ledningsgruppen är torsdagen den 8 mars 2018 klockan 13-15 per telefon eller för 
den som vill i Kristianstad.  
 
Nästa möte med styrelsen dit även ledningsgruppen är välkommen att delta är onsdagen den 31 
januari klockan 10-12 i Kristianstad.  
  
 
 

 
antecknat av Gunne Arnesson Lövgren 
 

 
 
 
 
 


