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Anteckningar från ledningsgruppsmöte 27 maj 2019 
 
Mötet ägde rum torsdagen den 11 april 2019 klockan 16.45-17.20 och genomfördes som ett 
telefonmöte. 
 

Närvarande: 
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande) 
Peter Lilja, Landstinget Blekinge 
Jörgen Preuss, Region Halland 
Martin Myrskog, Region Kronoberg 
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län 
Ulf Fransson, Region Jönköpings län 
Ingeborg Eriksson, Region Kalmar län 
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län 
Ulrika Geeraedts, Region Skåne 
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne (sekreterare) 

Frånvarande: 
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge 
Christel Gustavsson, Region Kronoberg 
Ulrika Bertilsson, Region Halland 
 

 

1. Fastställande av dagordning 
Det utsända förslaget till dagordning godkändes.  
 

2. Anteckningar från senaste ledningsgruppsmötet 
Ledningsgruppen godkände anteckningarna från den 11 april 2019. 
 

3. Reflektioner från styrelsens senaste möten 
Samarbetet utvecklas i rätt riktning och fortsätter i samma konstruktiva anda med god stämning. Det 
är konkreta och bra frågor som är i fokus; ett godkänt positionspapper, bredband och dialogen med 
arbetsförmedlingen. Dialogen med kommunerna kring både bredband och arbetsmarknads- och 
kompetensförsörjnings-arbetet är viktig.  
 

4. Bredband och digitalisering 
Underskrift av samverkansavtalet kring bredband planeras ske under tisdagen 28/5. Blekinge har 
beslutat inte delta i bredbandsarbetet, men har möjlighet att ansluta senare.  
 

Under förutsättning att avtalet är underskrivet planeras ett pressmeddelande skickas ut under 
onsdagen 29/5.  
 

Ett dokument med frågor och svar kring bredband och samverkansavtalet skickas ut så ledamöter 
och ersättare i styrelsen, utskottet för regional utveckling, ledningsgruppen, arbetsgruppen för 
regional utveckling samt beredningsgruppen för bredband och digitalisering har möjlighet att svara 
om det kommer frågor – och att svaren överensstämmer.  
 

I samtliga regioner har gemensamma möten arrangerats, enskilda samtal förts med kommuner eller / 
och brev med information gått ut för att förtydliga vad bredbandsarbetet och samverkansavtalet 
innebär för kommunerna. Överlag har dialogerna och responsen varit positiva. 
 
Ledningsgruppen beslutade skriva ett gemensamt brev till Svenska Stadsnätsföreningen, kansliet 
ombesörjer att det går iväg. 
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Så snart avtalet är underskrivet påbörjas planeringen för Almedals-seminariet som är tisdagen den 2 
juli klockan 9-9.45. 
 

Sammanfattningsvis handlar erfarenheten att ta med sig från bredbandsarbetet hittills om 
förenkling, förankring och kommunikation. Arbetsgruppen för regional utveckling möts nästa gång 
den 3/6 och utskottet den 20/6. 
 

En fråga lyftes om behovet av en e-postadress till Regionsamverkan Sydsverige. Kansliet undersöker 
och återkommer.  
 

5. Gemensamt kontor i Bryssel 
Frågan har lyfts om att utreda möjligheterna att ha gemensamt kontor i Bryssel, styrelsen vill ha en 
redogörelse vid nästa styrelsemöte för hur det ser ut idag och vilka tänkbara möjligheter till 
gemensamt kontor som finns. Ulrika Geeraedts och Helena Nilsson får i uppdrag att undersöka och 
återkommer till nästa ledningsgruppsmöte.  
 

6. Första tankar kring handlingsplan 2020 
Ledningsgruppen återkommer till kansliet med tankar inför framtagande av handlingsplan för 2020. 
 

7. Sydsvenskt toppmöte 
Ledningsgruppen återkommer till frågan vid sina kommande möten.     
 

8. Övriga frågor 
Positionspapperet för kollektivtrafik beslutas i Blekinge (styrelsen) den 18/9, i Halland i september, 
Kalmar (fullmäktige) den 25/9, Kronoberg (styrelsen) den 4/6, i Jönköping i juni och i Skåne 
(styrelsen) den 5/9.  
 

9. Kommande möten 
Nästa ledningsgruppsmöte är den 29/8 klockan 13 per telefon. Det därefter kommande mötet är den 
3/10 klockan 13 per telefon. Styrelsens kommande möten är den 26/9 och 5/12 klockan 10-12 i 
Kristianstad. 
 
 
 

 
 
antecknat av Gunne Arnesson Lövgren                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


