
 
Regionsamverkan Sydsverige 
Anteckningar från ledningsgruppsmöte 29 september 2016 

 
Mötet ägde rum torsdagen den 29 september 2016 klockan 13-15 i Kommunförbundets lokaler i 
Lund (samt på telefon). 
 

Närvarande: 
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande) 
Peter Lilja, Landstinget Blekinge  
Monica Holmqvist, Kommunförbundet Skåne  
Krister Björkegren, Landstinget i Kalmar län (på telefon) 
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län (på telefon) 
Jörgen Preuss, Region Halland (på telefon) 
Mats Petersson, Region Skåne 
Malena Sandgren, Region Blekinge 
Thomas Nilsson, Region Kronoberg 
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne 

Frånvarande: 
Martin Myrskog, Region Kronoberg 
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län 
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge  
Mikael Stamming, Region Skåne 
Karl Landergren, Landstinget i Kalmar län 
 

 
 
 
1. Fastställande av dagordning 
Det utsända förslaget till dagordning godkändes. 
 
2. Anteckningar från senaste ledningsgruppsmötena 
Anteckningarna från ledningsgruppens möte den 16 augusti 2016 godkändes.  
 
3. Reflektioner från senaste styrelsemötet den 25 augusti 
Frågan om ledning och styrning bör aktualiseras regelbundet liksom att det som är 
gränsöverskridande och det vi gör bättre tillsammans bör vara vägledande för all verksamhet i 
Regionsamverkan Sydsverige. 
 
4. Lägesrapport från arbetsgrupperna och utskotten samt Handlingsplan för 2017 med utblickar 
mot 2018 och 2019 
Utskottet för regional utveckling möttes den 2 september för att arbeta fram föreslag till styrelsen 
om inriktningen på kommande insatser. Målsättningen är att bli en stark röst gentemot den 
nationella nivån men även att bli en synlig aktör i ett internationellt perspektiv. 
 
Inom infrastrukturarbetet väntas en proposition komma i oktober, arbetet i Regionsamverkan syftar 
till dialog med staten och frågan är om man inom infrastrukturarbetet kan uppträda på ett mer 
konkret sätt mot staten eller om det är regionerna som enskilt för fram sina synpunkter. När det 
gäller de regionala infrastrukturplanerna är frågan hur vi underlättar arbetet på hemmaplan genom 
samarbete, kan det ske genom gemensamt konsultstöd, gemensamma infrastruktursatsningar samt 
trafikförsörjningsprogrammet.  
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I november är ett möte inplanerat kring gemensamma trafikförsörjningsprogram. I handlingsplanen 
för 2017 är efter styrelsens möte inlagt ett avsnitt om digital infrastruktur.  
 
Kollektivtrafikutskottet hanterar Öresundståg, framtida betallösningar samt Öresundstågverkstaden. 
För Öresundståg finns två viktiga principer nämligen att alla län ska vara delägare i bolaget samt att 
det blir ett fortsatt sammanhållet tågsystem. Depån i Kärråkra är inne i en intensiv projekteringsfas 
och verkstaden beräknas vara klar i december 2019.  
 
En viktig uppgift för Regionsamverkan Sydsverige är att underlätta möjligheterna att enkelt kunna 
resa över gränserna.  
 
Nästa möte med kulturutskottet är den 7/11. Det huvudsakliga syftet med gruppens arbete är att 
sätta södra Sverige på kartan i det nationella perspektivet. Den 21/10 är det möte med 
dansaktörerna. En konferens planeras kring civilsamhällets roll i kulturpolitiken.  
 
Ett utkast till handlingsplan för 2017 har varit utsänd och föredrogs övergripande av sammankallande 
i arbetsgrupperna. Ledningsgruppen ställde sig bakom utkastet med några justeringar som görs inför 
utskicket till styrelsen.  
 
Ledningsgruppen betonade vikten av att samarbetet i södra Sverige regelbundet lyfts i 
medlemsorganisationernas arbetsutskott eller styrelse för att få medskick i arbetet samt förankring 
av arbetet. 
 
5. Styrelsemötet 7/10  
Styrelsemötet den 7/10 genomförs som telefonmöte, handlingar skickas ut 30/9 och det 
huvudsakliga syftet är att godkänna handlingsplanen inför utskick till representantskapet.  
 
6. Representantskapets möte 20 oktober 
Styrelsen har godkänt upplägget för mötet den 20/10. En av punkterna på förmiddagen handlar om 
dialog kring arbetsmarknadens roll, ansvarsfördelning och samverkan mellan olika aktörer, utredaren 
Cecilia Fahlberg har önskemål om ett förmöte för att föra dialogen i en mindre församling 
inledningsvis. Ledningsgruppen beslutade att styrelsen och regionala utvecklingsutskottets 
ledamöter samt arbetsgruppen för regional utveckling bjuds in till kl 9.15 den 20/10.  
 
7. Ekonomisk lägesrapport 
Ledningsgruppen godkände den ekonomiska lägesrapporten som innebär att prognosen per 31 
december är ett överskott på nästan 400 000 kronor.  
 
8. Mötesplan för 2017 
Den 21/9 önskas ett förlängt möte och ledningsgruppen föreslår att det börjar den 20/9 2017 klockan 
15 och avlutas med gemensam lunch den 21/9.  
 
9. Ny indelning av län och regioner 
Remisstiden avslutas den 6/10. 
 
10. Övrigt 
På begäran lyftes den tidigare beslutade ordningen att ledningsgruppen har en samordnande roll i 
förhållande till arbetsgrupperna och ansvarar för beredningen inför styrelsen.  
 
Förslag till tema för seminarium i Almedalen 2017 efterlyses för att det ska vara god framförhållning 
och ha bästa förutsättningar för att bli ett givande seminarium.  
 
 
11. Kommande möten 
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Nästa möte med styrelsen är fredagen den 7 oktober klockan 8 och genomförs som ett telefonmöte 
med det huvudsakliga syftet att godkänna handlingsplanen inför utskick till representantskapet.  
 
Nästa möte med representantskapet är torsdagen den 20 oktober klockan 10-15 i Kristianstad då 
samtliga involverade i Regionsamverkan Sydsverige (styrelsen, ersättare i styrelsen, 
representantskapet, ledningsgruppen, utskottsledamöter samt deltagare i samtliga arbetsgrupper) 
föreslås bjudas in.  
 
Nästa möte med ledningsgruppen är torsdagen den 8 november klockan 12-15 med inledande 
gemensam lunch. Mötet är i Rådhus Skåne i Kristianstad. 
 
 
antecknat av 
 

 
Gunne Arnesson Lövgren 
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