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Föreningens medlemmar är Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, 
Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg, Kommunförbundet Skåne samt 
Region Skåne. 
 
Styrelsen har haft sex möten under året den 31/1, 22/3, 17-18/5, 20/8, 27/9 samt 19/10. Majmötet var 
internat på Stufvenäs Herrgård utanför Kalmar, mötet den 20/8 var ett telefonmöte och mötet den 19/10 var i 
anslutning till representantskapets möte i Jönköping i övrigt har styrelsemötena ägt rum i Kristianstad. 
Ledamöterna i styrelsen är  
Henrik Fritzon (S), Region Skåne, ordförande 
Kent Mårtensson (S), Kommunförbundet Skåne 
Kalle Sandström (S), Landstinget Blekinge 
Christina Mattisson (S), Region Blekinge 
Mats Eriksson (M), Region Halland, fram till 1/4 
Mikaela Waltersson (M), Region Halland, från 1/4 
Per Stané Persson (S), Region Halland 
Malin Wengholm (M), Region Jönköpings län 
Carina Ödebrink (S), Region Jönköpings län, fram till 15/10 
Rachel De Basso (S), Region Jönköpings län, från 15/10 
Anders Henriksson (S), Landstinget i Kalmar län, vice ordförande under 2018 
Ulf Nilsson (S), Regionförbundet i Kalmar län 
Anna Fransson (S), Region Kronoberg 
Suzanne Frank (M), Region Kronoberg 
 
Ersättare i styrelsen är 
Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne 
Christer Wallin (M), Kommunförbundet Skåne 
Alexander Wendt (M), Landstinget Blekinge 
Lennart Förberg (M), Region Blekinge 
Stefan Bengtsson (C), Region Halland, fram till 1/8 
Helene Andersson (C), Region Halland, från 1/8 
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Region Halland 
Maria Frisk (KD), Region Jönköpings län 
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län 
Christer Johnsson (C), Landstinget i Kalmar län 
Harald Hjalmarsson (M), Regionförbundet i Kalmar län 
Robert Olesen (S), Region Kronoberg 
Sven Sunesson (C), Region Kronoberg 
 
Representantskapet har haft två möten, den 12/4 och den 19/10. Temat för vårmötet som hölls på Tylösand 
utanför Halmstad var kultur med bland andra Staffan Forssell generaldirektör för Kulturrådet, Ulf Dernevik 
politiskt sakkunnig hos kultur- och demokratiministern och Åsa Söderberg konstnärlig ledare och VD för Skånes 
Dansteater samt beslutades om Regionsamverkan Sydsveriges positionspapper för kultur. Vid höstens möte i 
Jönköping informerades om Sydsveriges superbussar och laddhybrider. Kjell Nilsson, direktör på Nordregio gav 
en sammanfattning av rapporten ”State of the nordic Region 2018” med fokus på demografi, ekonomi, 
arbetskraft och utbildning. Ledamöterna i representantskapet har under 2018 varit  
Henrik Fritzon (S), Region Skåne, ordförande 
Mätta Ivarsson (MP), Region Skåne  
Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne 
Pontus Lindberg (M), Region Skåne 
Carina Wutzler (M), Region Skåne 
Lars-Ingvar Ljungman (M), Region Skåne 
Carina Zachau (M), Region Skåne 
Birte Sandberg (C), Region Skåne 
Patrik Holmberg (C), Region Skåne 
Gilbert Tribo (L), Region Skåne 
Cristina Glad (L), Region Skåne 
Birgitta Södertun (KD), Region Skåne 
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Per Einarsson (KD), Region Skåne 
Yvonne Augustin (S), Region Skåne 
Joakim Sandell (S), Region Skåne 
Maria Nyman Stjärnskog (S), Region Skåne 
Stefan Svalö (S), Region Skåne 
Leif Göthed (S), Region Skåne 
Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne 
Anna-Lena Hogerud (S), Region Skåne 
Maria Ward (S), Region Skåne 
Thord Kristiansson (V) Region Skåne 
Anders Åkesson (MP), Region Skåne  
Dolores Öhman (MP), Region Skåne  
Patrik Jönsson (SD), Region Skåne 
Magnus Olsson (SD), Region Skåne 
Marlen Ottesen (SD), Region Skåne 
Lars Nyström (SD), Region Skåne 
Kent Mårtensson (S), Kommunförbundet Skåne 
Märta Stenevi (MP), Kommunförbundet Skåne  
Christer Wallin (M), Kommunförbundet Skåne  
Michael Rosenberg (SD), Kommunförbundet Skåne  
Helene Björklund (S), Landstinget Blekinge 
Christel Friskopp (S), Landstinget Blekinge 
Lars Karlsson (C), Landstinget Blekinge 
Nils Ingmar Thorell (L), Landstinget Blekinge 
Patrik Hansson (S), Region Blekinge 
Tommy Larsson (V), Region Blekinge 
Magnus Gärdebring (M), Region Blekinge  
Christopher Larsson (SD), Region Blekinge 
Mats Eriksson (M), Region Halland fram till 1/4 
Mikaela Waltersson (M), Region Halland från 1/4 
Stefan Bengtsson (C), Region Halland fram till 1/8 
Helene Andersson (C), Region Halland från 1/8 
Tommy Rydfeldt (L), Region Halland 
Elisabeth Falkhaven (MP), Region Halland 
Ella Kardemark (KD), Region Halland 
Per Stané Persson (S), Region Halland 
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Region Halland 
Therese Stoltz (S), Region Halland 
Malin Wengholm (M), Region Jönköpings län 
Maria Frisk (KD), Region Jönköpings län 
Carina Ödebrink (S), Region Jönköpings län, fram till 15/10 
Rachel De Basso (S), Region Jönköpings län, från 15/10 
Rune Backlund (C), Region Jönköpings län 
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län 
Samuel Godrén (SD), Region Jönköpings län 
Annica Nordqvist (MP), Region Jönköpings län 
Mikael Ekvall (V), Region Jönköpings län 
Lena Segerberg (S), Landstinget i Kalmar län 
Christer Jonsson (C), Landstinget i Kalmar län 
Linda Fleetwood (V), Landstinget i Kalmar län 
Malin Sjölander (M), Landstinget i Kalmar län 
Ulf Nilsson (S), Regionförbundet i Kalmar län 
Ann-Marie Fagerström (S), Regionförbundet i Kalmar län 
Leif Larsson (C), Regionförbundet i Kalmar län 
Harald Hjalmarsson (M), Regionförbundet i Kalmar län 
Anna Fransson (S), Region Kronoberg 
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Robert Olesen (S), Region Kronoberg 
Emelie Öberg (S), Region Kronoberg  
Suzanne Frank (M), Region Kronoberg 
Roland Gustbée (M), Region Kronoberg 
Sven Sunesson (C), Region Kronoberg  
Fanny Battistutta (V), Region Kronoberg  
Håkan Engdahl (SD), Region Kronoberg 
 
Ledningsgruppen har haft sju möten under året (9/1, 24/2, 8/3, 25/4, 14/5, 4/9 och 8/11) med följande 
deltagare 
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne, ordförande 
Peter Lilja, Landstinget Blekinge 
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge 
Jörgen Preuss, Region Halland 
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län 
Ingeborg Eriksson, Landstinget i Kalmar län  
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län 
Martin Myrskog, Region Kronoberg 
Monica Holmqvist, Kommunförbundet Skåne 
Ulrika Geeraedts, Region Skåne 
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne, sekreterare 
 
Regionsamverkan Sydsverige har under året uppmärksammats i OECDs uppföljning av den Territorial Review 
som gjordes 2012 för Småland och Blekinge, i den uppföljande rapporten som kom i oktober 2018 konstateras 
att samarbetet mellan regionerna när det gäller infrastruktur blivit märkbart bättre vilket gett Sydsverige en 
bättre förhandlingsposition gentemot nationell nivå.  
 
Förutom att påverka beslut på nationell nivå är syftet med Regionsamverkan Sydsverige att utveckla 
samarbetet mellan verksamheterna i de sex regionerna. Målsättningen är att skapa en stabil grund för ökad 
tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Det som är gränsöverskridande 
och det som görs bättre tillsammans är vägledande för all verksamhet i Regionsamverkan Sydsverige. 
Regionsamverkan Sydsverige har beslutande, rådgivande och rekommenderande funktioner och är aldrig 
överordnat respektive huvudmans beslutsfattande.  
 
Under året har styrelsen beslutat ändra stadgarna från 2019. Bland annat kommer det framöver enbart vara 
regioner som är medlemmar, det kommer inte finnas något representantskap, utskotten för 
infrastrukturplanering och kollektivtrafik slås ihop till ett utskott och utskottet för hälso- och sjukvård som inte 
haft någon verksamhet utgår.  
 
Fem utskott och arbetsgrupper har funnits under 2018 för att analysera förutsättningarna samt föreslå 
insatser för utvecklat samarbete mellan de ingående organisationerna. Fokus har under 2016-2017 framförallt 
handlat om framtagande av gemensamma planer och positionspapper inom områdena  

- regional utveckling 
- infrastrukturplanering 
- kollektivtrafik 
- kultur 
- hälso- och sjukvård med inriktning på folkhälsa. 

 
Utskottet och arbetsgruppen för regional utveckling har beredningsgrupper inom arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning samt bredband och digitalisering. Region Kronoberg är ordförande och Region Skåne 
har haft sammankallanderollen under 2018. Utskottet och arbetsgruppen för regional utveckling har träffats 
regelbundet liksom arbetsgruppen som även haft telefonmöten.  
 
Under 2016-2018 har Regionsamverkan Sydsverige fört dialog med arbetsmarknadsutredningen, 
departementet, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskolan. Arbetet syftar till regionalt 
anpassade insatser för bättre kompetensförsörjning och fler i jobb. Det handlar om arbetsgivares möjlighet 
att få tillgång till rätt kompetens, fler i arbete, tydligare regionalt mandat samt nationell påverkan inte minst 
på nationella utredningar. 
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Samtalen ledde i maj 2018 fram till att en övergripande överenskommelse mellan Regionsamverkan 
Sydsverige och Arbetsförmedlingen skrevs under med syftet att främja strategisk samverkan. 
Överenskommelsen är ett startskott på en samverkan mellan regionerna och Arbetsförmedlingen kring den 
regionala arbetsmarknadens särskilda behov, utbud och efterfrågan på utbildningsinsatser samt samverkan 
kring omställning. Hösten 2018 beslutades om ett positionspapper för att tydliggöra vad regionerna vill inom 
områdena arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Det finns fyra prioriteringar för den nationella 
politiken för kompetensförsörjning som Regionsamverkan Sydsverige vill se genomförda: 
• stärkt regionalt inflytande över regional utbildningsplanering 
• en arbetsförmedling med flexibla regionala uppdrag kring samverkan och dimensionering 
• ökade insatser för det livslånga lärandet på en föränderlig arbetsmarknad 
• en stärkt rekrytering till utbildningar som leder till yrken med brist på personal 

 
Målet med bredbandsarbetet handlar om att öka förutsättningarna för att kunna nyttja digitaliseringens 
möjligheter och leverans av samhällstjänster. Utgångspunkten är en marknadsdriven utbyggnad i samklang 
med det offentligas behov och ansvar för långsiktigt hållbar tillgång till viktig infrastruktur. Inom ramen för 
Regionsamverkan Sydsveriges samordnas och koordineras insatserna i Sydsverige så att de nationella målen 
nås (till exempel 98% av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till 1 Gbit /s år 2025). I Sydsverige 
har 60-70% tillgång till fiber.  
 
Arbetsgruppens ambition och målsättning handlar om att alla ska få ett erbjudande, att de som får ett 
erbjudande tackar ja, att efteranslutning erbjuds om så behövs, samt om att alla ska bli digitalt aktiva. De 
utmaningar som finns handlar främst om efterfrågan, att öka förståelsen och kunskapen om vikten av att alla 
är med, om finansiering samt om att fånga marknadens intresse, rikta strålkastarljuset mot södra Sverige. En 
av utmaningarna men samtidigt en av de bärande förutsättningarna för att lyckas är samverkan, detta är en 
komplex marknad med många aktörer som måste samspela för att nå måluppfyllelse.  
 
Under 2018 har arbetsgruppen för bredband inom Regionsamverkan Sydsverige bjudit in och fört dialog med 
marknadens aktörer, näringsdepartement, Post- och Telestyrelsen i syfte att nå de nationella 
bredbandsmålen för att öka möjligheterna för tillväxt och utveckling, nyttjande av de digitaliseringens 
möjligheter och för att skapa möjligheter till synergieffekter inom övriga områden inom Regionsamverkan 
Sydsveriges samverkan. Vidare pågår en generell kompetensutveckling samt arbetet med den sydsvenska 
digitala arenan som söker attrahera kapital och att få fram nya etableringar och affärer i syfte att skapa 
arbetstillfällen och ett hållbart samhälle.   
 
En viktig utgångspunkt för arbetsgruppen och utskottet för infrastrukturplanering är de nationellt 
samordnade arbeten som pågår kring inriktningen för infrastrukturpolitiken och kommande långsiktiga planer. 
När det gäller objekten i den nationella planen för transportinfrastrukturen 2018-2029 som beslutades av 
regeringen i juni 2018, har Regionsamverkan Sydsveriges påverkansarbete resulterat i att 28 av våra 34 
prioriterade objekt kommit med vilket får ses som en mycket god utdelning för Sydsverige. Utskottet och 
arbetsgruppen har skrivit debattartikel samt deltagit i och hållit anförande i olika konferenser vilket bidragit till 
ett bra resultat.  
 
Arbetsgruppen och utskottet för infrastruktur har involverats i framtagandet av positionspapper för 
kollektivtrafik. Vidare har ett arbete påbörjats med kunskapsunderlag för godstransporter och godshantering 
samt genomförande av en sydsvensk kapacitetsanalys.  
 
En utvärdering av Regionsamverkan Sydsveriges arbete med den nationella planen har genomförts. Detta för 
att ta med sig erfarenheter till nästa planeringsomgång, som förväntas börja i maj 2019 med att regeringen ger 
Trafikverket i uppdrag att ta fram inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033.  
 
Region Blekinge har haft ordföranderollen i infrastrukturutskottet och Region Skåne har varit 
sammankallande i arbetsgruppen. Infrastrukturutskottet har haft 4 sammanträden under 2018. 
Arbetsgruppen har haft möten och avstämningar löpande utifrån behov. 
 
Kollektivtrafikutskottet och dess arbetsgrupp har under 2018 arbetat med sydtaxan, framtidens 
betallösningar samt positionspapper för kollektivtrafiken i Sydsverige. En gemensam princip för gränsavdrag 
har beslutats som innebär 25% för enkelbiljett och 35% för periodbiljett, styrelsen har uttalat en långsiktig 
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ambition att gå längre. När det gäller synkronisering av nya biljett- och betallösningar mellan Skåne – 
Blekinge och Halland – Kalmar – Jönköping – Kronoberg så har gemensamma tester påbörjats för samverkan 
mellan de båda biljettsystemen vilket fortsätter i olika former fram till sommaren 2019. Utskottet och 
arbetsgruppen för kollektivtrafik har vidare tillsammans med arbetsgruppen och utskottet för infrastruktur 
samt med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna utvecklat arbetet med positionspapperet för den 
sydsvenska kollektivtrafiken. Det finns tre perspektiv och gemensamma ställningstaganden kring 
utvecklingen av den gränsöverskridande kollektivtrafiken i Sydsverige – det handlar om att kollektivtrafiken 
ska vara enkel att använda, erbjuda snabba, punktliga och bekväma resor, ska knyta samman tillväxtmotorer 
och regionala kärnor och stärka deras samspel med sitt omland samt att kollektivtrafiken ska erbjuda 
restider som är kortare än med bil i de starka stråken.  
 
Regionförbundet i Kalmar län har ordföranderollen i kollektivtrafikutskottet och Region Kronoberg är 
sammankallande i arbetsgruppen. Kollektivtrafikutskottet har under året haft 4 möten. 
 
Utskottet och arbetsgruppen för kultur arbetar med dialog inför remissförfarande, samarbete inom 
professionell dans som lett till att invånarna i Södra Sverige får ta del av fler dansproduktioner tack vare 
turnésamverkan, gemensam utveckling vad avser de kulturdrivna näringarna med inriktning mot 
kommunerna, gemensamt uppdrag till bild och form-området som har lett till handlingsplan med 
gemensamma insatser för synliggörande nationellt och internationellt av den professionella bild- och 
formkonsten i Sydsverige. Utskottet har också formulerat ett gemensamt uppdrag till Biblioteksområdet som 
samverkar kring metodutveckling inom litteratur- och läsfrämjande och som tillsammans med utskottet 
arrangerade en gemensam konferens angående den nya nationella biblioteksstrategin samt också berett ett 
gemensamt svar till förslaget ”Från ord till handling – på väg mot en nationell biblioteksstrategi”. 
 
Utskottet har också gemensam förberedelse inför politiska överläggningar med kulturdepartementet och 
arbetsgruppen träffar gemensamt kulturrådets GD med personal en gång om året samt genomför gemensam 
kompetensutveckling. I början av året beslutade representantskapet om positionspapperet för kultur och i 
anslutning till det var generaldirektören för Kulturrådet samt en politiskt sakkunnig hos kultur- och 
demokratiministern inbjuden för dialog. I Almedalen genomfördes ett seminarium under rubriken ”Ett enat 
Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige” med presentation av positionspapperet samt dialog kring 
utredningen om konstnärers villkor. 
 
Region Halland har ordföranderollen i kulturutskottet och Region Blekinge är sammankallande i 
arbetsgruppen. Arbetsgruppen för kultur har haft 5 möten varav ett tvådagars och kulturutskottet har haft 4 
möten. 
 
Utskottet och arbetsgruppen för hälso- och sjukvård med ett uppdrag huvudsakligen inriktat på folkhälsa har 
haft svårt att finna sina former för arbetet och bad 2017 styrelsen om en paus i arbetet. Hälso- och 
sjukvårdsutskottet liksom arbetsgruppen har inte haft några möten under 2018. Styrelsen har under året 
diskuterat hur arbetet skulle kunna återupptas och Region Halland fick i september styrelsens uppdrag att 
återkomma med ett förslag till upplägg.  
 
Under 2018 prioriterades följande insatser: 
A. Försöksverksamhet med genomförande av arbetsmarknadsinsatser och kompetensförsörjning 
En övergripande överenskommelse mellan Regionsamverkan Sydsverige och Arbetsförmedlingen med syftet 
att främja strategisk samverkan skrevs under i maj 2018. Hösten 2018 beslutades om ett positionspapper för 
att tydliggöra vad regionerna vill inom områdena arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Nästa steg 
handlar om avtal och strategier för påverkan och genomförande av det som uttalas i positionspapperet.  
 
B. Beslutspåverkan infrastruktur inför beslut om nationell plan för 2018-2029 
I det sydsvenska samarbetet som föregick Regionsamverkan Sydsverige genomfördes 2015 en systemanalys 
som kompletterades 2016 och ledde till ett positionspapper inom infrastruktur, under 2017 konkretiserades 
detta och Sydsveriges prioriteringar förmedlades till Trafikverket och deras arbete med förslag till nationell 
plan för infrastrukturplanering 2018-2029. När regeringen i maj 2018 fattade beslut kom 28 av Sydsveriges 
34 prioriterade objekt med i den nationella planen för transportsystemet.  
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C. Insatser för samverkande biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken i Sydsverige  
Gemensamma tester har påbörjats för samverkan mellan biljettsystemen Skåne – Blekinge och Halland – 
Kalmar – Jönköping – Kronoberg. Testerna fortsätter i olika former fram till sommaren 2019. Tester kommer 
även att genomföras med bland andra Västtrafik och SJ vilka följer den nationella standarden. Samtliga 
sydsvenska regionerna medverkar i ett nationellt projekt i Samtrafikens regi för framtagande av 
specifikationer för en så kallad ID-baserad biljettlösning som avses implementeras i de båda biljettsystemen. 
 
D. Verka för att Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag, överbrygga 
administrativa gränser och samverka 
En dialog förs med den statliga nivån avseende utveckling av kultursamverkansmodellen, möjliga 
gemensamma skrivningar tas fram till förhandlingsframställan och dialog sker inför remissförfarande i frågor 
som rör den gemensamma geografin. I anslutning till den nationella biblioteksstrategin har kulturutskottet 
och arbetsgruppen tydligt fört fram åsikten att man vill samarbeta i den geografi som Regionsamverkan 
Sydsverige har vilket man fått gehör för. Man arrangerade även en gemensam dag i Hässleholm i oktober 
kring remissen av den nationella biblioteksstrategin som handlar om hur biblioteken ska organiseras 
framöver. Inom flera områden har de administrativa gränserna överbryggats och samverkan mellan 
regionerna utvecklats, exempelvis genom gemensam kompetensutveckling, synliggörande av den 
professionella bild- och formkonsten i södra Sverige nationellt och internationellt samt att invånarna i södra 
Sverige får ta del av fler dansproduktioner tack vare turnésamverkan. 
 
E. Kommunikation kring Sydsverige som en stark region med möjlighet att göra skillnad 
Regionsamverkan Sydsveriges arbete inom infrastrukturplanering är det område som det varit mest och 
tydligast kommunikation kring Sydsverige. Regionerna i Sydsverige har uppträtt tillsammans vid 
remissmöten och fört fram gemensamma budskap i skrivningar och vid konferenser. Samarbetet har 
mottagits väl och i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 konstaterades 
följande: ”I Sydsverige förs en gemensam och aktiv diskussion kring samhällsutveckling avseende 
infrastruktur och kollektivtrafik, bland annat inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige där Skåne, 
Blekinge, Hallands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län ingår. Transportsystemet i södra Sverige är 
integrerat och de många stråken fyller i normalfallet flera uppgifter. För ett effektivt utnyttjande krävs därför 
en god och kontinuerlig dialog med regionala utvecklingsansvariga, godstransportråd och regionala 
kollektivtrafikmyndigheter. Den goda dialogen resulterar i avstämda regionala systemanalyser, funktionellt 
prioriterade stråk, trafikförsörjningsprogram och tågstrategier. Vidare tecknas breda överenskommelser om 
samverkan med de största städerna och flertalet övriga regionala aktörer kring samhällsutveckling och 
infrastruktur, där fortsatt inriktning och ramverk läggs fast. Kapacitetsutnyttjandet av transportsystemet är 
högt i flera stråk och avvägningen mellan internationella, nationella, regionala och lokala anspråk innebär 
utmaningar. Samverkan och diskussioner kring nyttofördelning är viktiga verktyg för att uppnå god 
markanvändning, god framkomlighet för näringslivets transporter, effektiv och attraktiv kollektivtrafik samt 
bättre förutsättningar för gång och cykel.” 
 
I mars publicerades en debattartikel i Kvällsposten om behovet av förstärkt infrastruktur i Sydsverige som ett 
inspel inför beslut om den nationella planen för transportsystemet 2018-2029. 
 
Regionsamverkan Sydsverige undertecknade i maj en överenskommelse med Arbetsförmedlingen kring 
kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor som ett startskott på en ökad, förbättrad och strukturerad 
samverkan mellan regionerna i Sydsverige och Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen handlar om den 
regionala arbetsmarknadens särskilda behov, utbud av och efterfrågan på utbildningsinsatser samt 
samverkan kring omställning. 
 
I september skickade Regionsamverkan Sydsverige in ett gemensamt remissvar på Indelningskommitténs 
slutbetänkande ”Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå”. 
Regionsamverkan Sydsverige arrangerade i juli ett seminarium i Öresundshuset i Almedalen under rubriken 
”Ett enat Sydsverige skapare ett starkt Kultursverige”.  
 
OECD uppmärksammade i oktober infrastruktursamarbetet i sin uppföljande rapport på Territorial Review 
för Småland Blekinge från 2012 att samarbetet mellan regionerna utvecklats vilket gett Sydsverige en bättre 
förhandlingsposition gentemot den nationella nivån. 
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F. Prioritering av insatser när det gäller bredbandsutbyggnad 
En dialog förs med de större marknadsaktörerna kring bredbandsutbyggnad. Även en generell 
kompetensutveckling pågår.  
 
Övrig information 
De ingående organisationernas egna resurser i form av lokaler och personal har använts i största möjliga mån 
och för 2018 finns ett ekonomiskt överskott på 1 195 803 kronor vilket framför allt beror på att kostnaderna 
för sekretariatet varit mindre än budgeterat. Överskottet överförs till 2019. 
 
 

Resultaträkning 
 2018-01-01 – 2018-12-31 2017-01-01 – 2017-12-31 2016-01-01 – 2016-12-31 
Rörelseintäkter  0 0 0 
Medlemsavgifter  2 800 000 2 800 000 2 800 000 
Summa rörelseintäkter 2 800 000 2 800 000 2 800 000 
    
Rörelsekostnader    
Handelsvaror -0  -0 -325 
Övriga externa kostnader -413 923   -379 602     -300 039 
Personalkostnader   - 1 190 274    -1 786 066 -1 392 375 
Summa rörelsekostnader    -1 604 197     -2 165 668    -1 692 739 
Rörelseresultat 1 195 803   634 332       1 107 261 
Resultat efter finansiella poster 1 195 803 634 332       1 107 261 
Resultat före skatt 1 195 803 634 332       1 107 261 
Årets resultat 1 195 803 634 332       1 107 261 
 
 
Balansräkning 
 2018-01-01 – 2018-12-31 2017-01-01 – 2017-12-31 2016-01-01 – 2016-12-31 
TILLGÅNGAR    
Omsättningstillgångar    
Kassa och bank    
Kassa och bank 3 205 101   2 320 524    1 711 788 
Summa omsättningstillgångar 3 205 101 2 320 524 1 711 788 
SUMMA TILLGÅNGAR  3 205 101 2 320 524 1 711 788 
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital    
Fritt eget kapital    
Balanserat resultat   1 756 048   1 121 716   14 456    
Årets resultat    1 195 803    634 332 1 107 261 
Summa fritt eget kapital 2 948 851         1 756 048   1 121 717 
Summa eget kapital 2 948 851         1 756 048    1 121 717 
    
Kortfristiga skulder    
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

 
  22 000 

 
  134 000 

 
35 000 

Leverantörsskulder   231 250 430 476 555 071 
Summa kortfristiga skulder 256 250 564 476 590 071 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 205 101   2 320 524   1 711 788 
    
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
Ställda säkerheter inga inga inga 
Ansvarsförbindelser inga inga inga 
 









Från: Carina Ödebrink
Till: Arnesson Löfgren Gunne
Ärende: Re: underskrift årsberättelsen Regionsamverkan Sydsverige
Datum: den 1 mars 2019 21:55:40

Hej Gunne

Ursäkta min senfärdighet men självklart godkänner jag årsberättelsen!

Mvh
Carina Ödebrink

Skickat från min iPhone

> 1 mars 2019 kl. 11:57 skrev Arnesson Löfgren Gunne <Gunne.ArnessonLofgren@skane.se>:
>
> Hej Carina!
> Bifogat finns den undertecknade årsberättelsen. Har du möjlighet att maila mig att du godkänner den så skulle
det vara bra.
> Med vänliga hälsningar
> Gunne Arnesson Lövgren
>
> Från: Arnesson Löfgren Gunne
> Skickat: den 26 februari 2019 11:50
> Till: 'carina.odebrink@riksdagen.se' <carina.odebrink@riksdagen.se>
> Ämne: underskrift årsberättelsen Regionsamverkan Sydsverige
>
> Hej Carina!
> På Regionsamverkan Sydsveriges styrelsemöte på torsdag 28/2 kommer vi att skriva under årsberättelsen. Har
du möjlighet att maila mig att du godkänner den så använder vi det som din underskrift.
>
> Bifogat finns årsberättelsen som är utskickat i handlingarna till mötet på torsdag (som du för övrigt kan ta del
av här<http://regionsamverkan.se/wp-content/uploads/2019/02/styrelsemöte-28-februari-2019-
Regionsamverkan-Sydsverige.pdf>) och mail från revisorerna som meddelar att de inte har något att anmärka
på.
>
> Med vänliga hälsningar
> Gunne Arnesson Lövgren
> Regionsamverkan Sydsverige
> c/o Region Skåne, 291 89 Kristianstad
> 044-309 31 33, 0768-87 07 27
> gunne.arnesson.lovgren@skane.se<mailto:gunne.arnesson.lovgren@skane.se>
> www.regionsamverkan.se<http://www.regionsamverkan.se>
>
>
>
> <årsberättelse 2018 för Regionsamverkan Sydsverige (underskriven 28 januari 2019).pdf>

mailto:Gunne.ArnessonLofgren@skane.se
http://regionsamverkan.se/wp-content/uploads/2019/02/styrelsemöte-28-februari-2019-Regionsamverkan-Sydsverige.pdf
http://regionsamverkan.se/wp-content/uploads/2019/02/styrelsemöte-28-februari-2019-Regionsamverkan-Sydsverige.pdf
mailto:gunne.arnesson.lovgren@skane.se
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Från: Harald Hjalmarsson (M)
Till: Arnesson Löfgren Gunne
Ärende: Re: godkännande av årsberättelse 2018 för Regionsamverkan Sydsverige
Datum: den 10 april 2019 15:36:40

Hej,
Har läst och godkänner årsberättelsen
Harald Hjalmarsson

Sänt från FirstClass med min iPhone
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