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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE 
 
Anteckningar från ledningsgruppsmöte 23 april 2020 

   

 
Mötet ägde rum torsdagen den 23 april 2020 klockan 13-14 och genomfördes som ett telefonmöte. 
 

Närvarande: 
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande) 
Ingeborg Eriksson, Region Kalmar län 
Helena Nilsson, Region Kalmar län 
Jane Ydman, Region Jönköpings län 
Ulf Fransson, Region Jönköpings län 
Ulrika Geeraedts, Region Skåne 
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne (sekreterare) 
Carin Peters, Region Skåne (punkt 7) 

Frånvarande: 
Peter Lilja, Landstinget Blekinge  
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge 
Jörgen Preuss, Region Halland 
Ulrika Bertilsson, Region Halland  
Martin Myrskog, Region Kronoberg 
Christel Gustavsson, Region Kronoberg 
 

 
1. Fastställande av dagordning 
Thorbjörn Lindhqvist hälsade välkommen och det utsända förslaget till dagordning godkändes. 
Inledningsvis togs frågan om nästa styrelsemöte upp och ledningsgruppen enades om förslaget att 
det genomförs digitalt fredagen den 15 maj klockan 8.30-12 med deltagande av infrastrukturminister 
Eneroth mellan klockan 10-11.  
 

2. Anteckningar från senaste ledningsgruppsmötet 
Ledningsgruppen godkände anteckningarna från den 22 januari 2020. 
 

3. Reflektioner från styrelsemötet den 27 februari 
Ledningsgruppen lyfte några olika punkter som styrelsen behandlade vid sitt senaste möte.  
 

4. Lägesrapport från arbetsgruppernas och utskottens arbete 
- regionala utskottet behandlar frågan kring förändringarna inom Visit Sweden vid sitt möte 

den 30/4 och återkopplar vid nästa styrelsemöte.  
- regeringen har beslutat omfördela 300 mkr av de socialfondsmedel som svenska ESF-rådet 

förvaltar, medlen ska användas till insatser för bland annat kompetensutveckling av varslade 
och korttidspermitterade personer.  

- samarbetet med Arbetsförmedlingen handlar bland annat om det aktuella arbetet med 
varsel, där Kronobergsmodellen kommer att prövas i större skala.  

- det är viss försening i samarbetet med IP-Only både på grund av sammanslagningen med 
GlobalConnect och att vissa personer bytt roller i samband med den samt på grund av 
Corona 

- det finns ett önskemål från SKR och Stadsnätsföreningen om att ändra lagen om 
lokaliseringsprincipen med syfte att möjliggöra utbyggnad av fiber över kommungränser. 
Beredningsgruppen har inte engagerat sig i denna fråga. Det finns andra sätt att lösa detta 
problem än att ändra lagen, genom till exempel samverkansavtal, gemensam nämnd eller 
bolag. 

- Jordbruksverket vill stoppa stödet till bredbandsutbyggnad på landsbygden under resten av 
2020 och föreslår istället att pengarna satsas på betesmarker och slåtterängar. Corona-krisen 
har tydliggjort vikten av att hushåll och företag har tillgång till bredband och det bör 
signaleras till nationella nivån att det skulle vara en olycklig omfördelning av medel. Även om 
det för Sydsverige inte handlar om stora summor så har det ett starkt signalvärde. 
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Bredbandskoordinatorerna förbereder en skrivelse till Jordbruksverket som utskottet tar 
ställning till den 30/4 

- Då Blekinge valt att inte delta i samarbetet med IP-Only och det i rapporteringarna kan 
handla om affärshemligheter kommer framöver informationen i arbetsgrupp och utskott att 
hanteras i särskild ordning där Blekinge inte deltar vid rapporteringar kring samarbetsavtalet. 
Tjänstemännen i Blekinge har uttryckt förståelse för detta och som tidigare överenskommits 
kan Blekinge gå in i samarbetet när man så önskar.  

- Corona har påverkat kollektivtrafiken som kan få konsekvenser framöver 
- det är i nuläget svårt att få information kring tidplanen för beslut kring lånefinansieringen av 

höghastighetsbanan (som styrelsen efterfrågat) 
- arbetsgruppen och utskottet för infrastruktur förbereder för dialogen med Eneroth den 15/5 
- ett utkast finns på filmutredningen, ledningsgruppen föreslår att titeln ändras till ”Ökad 

regional tillväxt genom mer film till Sydsverige!” 
 

Ledningsgruppen godkände i övrigt lägesrapporterna. 
 

5. Ekonomisk lägesrapport 
Ledningsgruppen godkände den ekonomiska lägesrapporten per 1 april 2020 som bland annat visar 
att kostnaderna hittills under året uppgått till sammanlagt 512 173 kronor och att det finns 2 324 791 
kronor på bankkontot.   
 

6. Årsmöte 
Årsmötet är nu genomfört, årsberättelsen är godkänd, styrelsen beviljad ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019 och revisorerna omvalda. 
 

7. Samverkansformer i Bryssel 
Carin Peters redogjorde för hur samverkan skulle kunna se ut mellan de sydsvenska Brysselkontoren. 
Ledningsgruppen beslutade föreslå styrelsen att ge ledningsgruppen i uppdrag att tillsammans med 
styrgrupperna för respektive kontor se över uppdragsbeskrivningarna för kontoren så samverkan 
tydliggörs. 
 

8. Förberedelse inför politikerforum 
Politikerforum genomförs digitalt, kortare möten och oftare med nya mötesdatum, ett möte idag 
23/4 och kommande den 14/5, 2/6 och 26/6. Från Sydsverige föreslås bredbandsfrågan och 
Jordbruksverkets förslag till omfördelning av medel av spelas in. 
 

9. Styrelsemötet 14-15 maj 
För att minska risken för smittspridning av Covid-19 föreslås styrelsens möte genomföras digitalt 
fredagen den 15 maj klockan 8.30-12. Kansliet undersöker lämplig form för detta. Ett tvådagarsmöte i 
Kosta föreslås genomföras våren 2021.  
 

10. Övriga frågor 
Kajsa Larsson-Herner har påbörjat en dialog med samtliga sammankallande i arbetsgrupperna för att 
få en bild av hur arbetet med prioriteringen kring påverkans- och kommunikationsarbetet fungerar 
och hur planerna ser ut framöver.  
 

11. Kommande möten 
Nästa möte med styrelsen är den 15 maj digitalt klockan 8.30-12, nästa möte med ledningsgruppen 
är den 3 september klockan 13 per telefon.  
 
 

  
 
 
antecknat av Gunne Arnesson Lövgren                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 


