
REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE

Anteckningar fran styrelsemote den 15 maj 2020

Motet agde rum fredagen den 15 maj klockan 9.30-11 via Skype.

Narvarande: Franvarande:

Carl Johan Sonesson (M), Region Skane (ordforande) Maria Frisk (KD), Region Jonkopings Ian

Lennarth Forberg (M), Region Blekinge Henrietta Serrate (S), Region Kronoberg

Mikaela Waltersson (M), Region Halland

Angelica Katsanidou (5), Region Kalmar Ian

Mikael Johansson (M), Region Kronoberg

Christina Mattisson (S), Region Blekinge

PerStane Persson (S), Region Halland

Malin Wengholm (M), Region Jonkopings Ian

Malin SJolander (M), Region Kalmar Ian

Henrik Fritzon (5), Region Skane

Lars Karlsson (C), Region Blekinge

Magnus Johansson (S), Region Blekinge

Helene Andersson (C), Region Halland

Lise-Lotte Benskdid Olsson (S), Region Halland

Marcus Eskdahl (S), Region Jonkopings Ian

Dan Sylvebo (M), Region Jonkopings Ian

Christer Jonsson (C), Region Kalmar Ian

Jimmy Loord (KD), Region Kalmar Ian

Sven Sunesson (C), Region Kronoberg

Robert Olesen (S), Region Kronoberg

Anna Jahnke (M), Region Skane

Yvonne Augustin (S), Region Skane

Karin Helmersson (C), Region Kalmar Ian

Emma Grondahl (L), Region Halland

Jorgen Preuss, Region Halland

Jane Ydman, Region Jonkopings Ian

Ulf Fransson, Region Jonkopings Ian

Ulrika Geeraedts, Region Skane

Malena Sandgren, Region Blekinge

Emelie Johansson, Region Kronoberg

Kajsa Larsson Herner, Region Skane

Thorbjdrn Lindhqvist, Region Skane

Gunne Arnesson Lovgren, Region Skane

Peter J Olsson (M), pol sek Region Skane

Sara Mellander (S), pol sek Region Skane

Ann Heberlein (M), pol sek Region Skane

1. Faststallande av dagordning

Carl Johan Sonesson halsade valkommen och styrelsen godkande det utskickade forslaget till

dagordning med nagra tillagg under ovriga fragor. Fragan om vilka uppdrag Regionsamverkan

Sydsverige ska prioritera hanskjuts till nasta mote.
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2. Justeringsperson

Lennarth Forberg, Region Blekinge vaides att justera motesanteckningarna.

3. Anteckningar fran senaste styrelsemotet

Anteckningarna fran styrelsens mote den 27 februari godkandes.

4. Lagesrapport fran arbetsgrupperna och utskottens arbete

Omfattande skriftlig lagesrapport skickades ut 1 moteshandlingarna.

Fran regionala utvecklingsutskottet finns en oro att arbetet med filmutredningen blir ekonomiskt

betungande, sarskilt da de narmsta arens resurser kommer att vara sma. Fran kulturutskottet ser

man det som en bra mojiighet att utveckia samarbetet mellan utskotten. Forankringsprocessen ar

viktig frambver. Filmutredningen skickas ut till regionerna i juni och den politiska styrgruppen for
filmutredningen aterkommer med ett forslag till stallningstagande for fortsatt bantering till
styrelsens nasta mote den 8/10.

Samarbetet med Arbetsfbrmedlingen fungerar bra och ar sarskilt vardefullt med anledning av den

situation som coronapandemin medfbrt. Vid nasta styrelsemote foreslas en langre dragning kring

arbetsmarknadsfragorna.

Styrelsen uppdrar at regionala utvecklingsutskottet att skicka fbreslagen skrivelse till Visit Sweden

med hemstallan om overlaggningar under hosten 2020.

Fran utskottet for infrastruktur och kollektivtrafik lyftes onskan om att tillskriva EU-kommissionen

angaende mojiigheten for Sverige att undanta fossilfria drivmedel fran beskattning. Avskaffas denna

mojiighet skulle det innebara vasentligt hbjda kostnader for alia kollektivtrafikutbvare. Utskottet fick

i uppdrag att ta fram ett forslag till skrivning som styrelsen skriver under per capsulam.

Ordforande i kulturutskottet kompletterade lagesrapporten med att kultursamarbetet inom ramen

for Regionsamverkan Sydsverige ger mer an vad det kostar och att samarbetet innebar en

genomfbrandeniva som vi inte bar en mbjiighet att uppna som enskilda regioner. Nationella nivan

liksom flera andra regioner bar positivt uppmarksammat samarbetet.

Styrelsen godkande i bvrigt lagesrapporterna.

5. Ekonomisk lagesrapport

Styrelsen godkanner den ekonomiska lagesrapporten som per 2020-04-30 i enlighet med utsant

fbrslag, innebarande bland annat att utgifterna uppgar till 688 528 kr och att det finns 2 148 436 kr

pa kontot. Prognosen ar att kostnaderna per 31 december 2020 kommer att ligga pa 4 221 976 och

att de fbrvantade medlen pa bankkontot da uppgar till 958 838 kronor.

6. Arsmbte

Arsmbtet ar genomfbrt vilket innebar att arsberattelsen fbr 2019 ar godkand, styrelsen beviljad

ansvarsfrihet fbr verksamhetsaret 2019 och revisorerna omvalda. Styrelsen godkande rapporten och
lagger arsmbtesprotokollet till handlingarna.

7. Samverkansformer i Bryssel

Styrelsen beslutade ge ledningsgruppen i uppdrag att tillsammans med styrgrupperna fbr respektive

kontor se bver uppdragsbeskrivningarna fbr kontoren sa att samverkan tydliggbrs.

8. Aterrapportering kring prioritering A) kommunikation och paverkansarbete

Styrelsen godkande rapporten och uppdrog at sekretariatet att arbeta med fbrslagen fbr att starka

paverkansarbetet och paverkanskommunikationen inom Regionsamverkan Sydsverige.

9. Inspel till politikerforum

Politikerforum genomfbrs numera digitalt, det ar kortare mbten och oftare med nya mbtesdatum.

Mbte genomfbrdes den 23/4 och 14/5, kommande mbten ar den 29/5, 2/6 och 26/6.

En fraga som behbver diskuteras ar kollektivtrafiken vilket deltagande ledambter bbr spela in.
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Forslag lyftes om att tillskriva regeringen om tidigarelaggning av infrastrukturinvesteringar for att
mota lagkonjunkturen och arbetsmarknadsutvecklingen. Fokus bor ligga pa det som staten ansvarar
for. Sekretariatet far i uppdrag att snarast ta fram ett forslag till skrivning som styrelsen tar stallning

till via mail (per capsulam).

Lank till sidan for politikerforum med anteckningar och visade bilder finns pa
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/regionalt-tillvaxtarbete/samordning-och-

uppfoljning/regeringens-forum-for-regioner/dokument-forum.html

10. Ovriga fragor

Styrelsen gav utskottet for infrastruktur och kollektivtrafik i uppdrag att ta fram ett gemensamt

remissvar pa utredningen om ett nationellt biljettsystem for all kollektivtrafik (50112020:25).

Ulf Fransson som kommer att sluta sin anstallning for Region Jonkdpings Ian den 30/6 tackades for
vardefulla insatser i Regionsamverkan Sydsveriges arbete.

11. Kommande mdten

Nasta styrelsemote ar torsdagen den 8/10 kl 10-12 och motet darpa ar torsdagen den 3/12 kl 10-12.

Ett fdrsta preliminart forslag till motesdatum for 2021 ar 11/3, 20-21/5, 7/10 och 2/12, motesplanen
faststalls den 8/10.

antecknat av Gunne Arnesson Ldvgren

Carl jowan Sonesson Lennarth Forberg

Ordfdrande Justeringsperson
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