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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE 
 

Anteckningar från styrelsemöte den 8 oktober 2020 

   

 
Mötet ägde rum torsdagen den 8 oktober klockan 10-12 i Rådhus Skåne, Kristianstad samt via Teams.  
 

Närvarande: 
Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne (ordförande)   
Lennarth Förberg (M), Region Blekinge 
Per Stané Persson (S), Region Halland 
Sven Sunesson (C), Region Kronoberg 
Anna Jähnke (M), Region Skåne 
Ann van der Heeg Heberlein (M), pol sek Region Skåne 
David Stenergaard (M), pol sek Region Skåne 
Jörgen Preuss, Region Halland 
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne 
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne 
 
Föredragande:  
Anna Olsson, Region Jönköpings län (punkt 4) 
Thomas Strand, Region Jönköping län (punkt 4) 
Ellinore Svan, Region Halland (punkt 4) 
Ulrika Geeraedts, Region Skåne 
Sven Kastö, Småland Blekinge Hallands Brysselkontor (punkt 11) 
Michael Johnsson, Region Skånes Brysselkontor (punkt 11) 
 

Deltog via Teams: 
Mikaela Waltersson (M), Region Halland  
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län 
Malin Wengholm (M), Region Jönköpings län  
Mikael Johansson (M), Region Kronoberg 
Malin Sjölander (M), Region Kalmar län  
Christer Jonsson (C), Region Kalmar län 
Jimmy Loord (KD), Region Kalmar län 
Henrietta Serrate (S), Region Kronoberg 
Peter Lilja, Region Blekinge 
 
 
Frånvarande:  
Christina Mattisson (S), Region Blekinge 
Henrik Fritzon (S), Region Skåne 
Angelica Katsanidou (S), Region Kalmar län  
 
 
 
 
 

1.  Fastställande av dagordning 
Carl Johan Sonesson hälsade välkommen och styrelsen godkände det utskickade förslaget till 
dagordning.  

2. Justeringsperson 
Lennarth Förberg, Region Blekinge valdes att justera mötesanteckningarna. 

3. Anteckningar från senaste styrelsemötet 
Anteckningarna från styrelsens möte den 15 maj 2020 godkändes.  

4. Lägesrapport från arbetsgrupperna och utskottens arbete 
Anna Olsson kompletterad av Thomas Strand och Ellinore Svan gav en lägesrapport från utskottet 
och arbetsgruppen för regional utveckling. Sammanställningen av befintliga prognoser och analyser 
av kompetensbehov kommer att skickas ut till styrelsen. Strategin för hur man regionalt hanterar och 
samordnar arbetet med omställning har Region Kronobergs omställningsstrategi som modell men 
anpassningar görs utifrån varje regions behov. Arbetet med omställningsstrategi kommer att ses över 
med det korta och långa perspektivet.  
 

Styrelsen beslutar ge utskottet för regional utveckling, arbetsgruppen för regional utveckling och 
beredningsgruppen för arbetsmarknad och kompetensförsörjning tillsammans med 
Arbetsförmedlingen i uppdrag att utvärdera, se över, förnya och eventuellt förlänga 
Överenskommelsen som nu gäller till och med 2021-05-31. Vid styrelsens möte den 11 mars 2021 
återkommer frågan på dagordningen.  
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Beredningsgruppen för bredband ser flera effekter av Coronapandemin, bland annat att efterfrågan 
har ökat, digitala klyftorna uppmärksammas tydligare, cyberhot har ökat, investeringstakten sjunker, 
kapacitetsuttaget i stort detsamma men uttaget har bytt plats och att glappet mellan digitala 
effektuttaget (digitaliseringen) kontra den digitala infrastrukturen ökar. Om inget bredband, ingen 
digital omställning – bredband är ett medel för att nå ett mål. Beredningsgruppen håller på att ta 
fram en systemanalys i syfte att utveckla ett ändamålsenligt system. Bristerna kommer att 
tydliggöras och åtgärdsförslag ges. Systemanalysen kommer att vara ett underlag för att kunna 
prioritera insatser kopplat till invånarnytta, verksamhetsnytta och samhällsnytta. En kartläggning och 
utbyggnadsbehov har gjorts som visar att av totalt 746 000 byggnader i Jönköpings, Hallands, 
Kalmars, Kronobergs och Skåne län är ca 278 000 utan fiber varav 2/3 är permanentboende, ca 
145 000 finns i tätort och ca 133 000 utanför tätort varav hälften är permanentboende. Av de 
133 000 ofibrerade byggnaderna utanför tätort är ca 69 000 i vita fläckar, 10 500 ligger i närheten av 
någon nätägares område, ca 51 000 är ofibrerade i nätägares område (med möjlighet till 
efteranslutning) och ca 1 500 byggnader går i nuläget inte att beräkna. Efteranslutning handlar om 
förtätning av redan utbyggt områden, men har olika svårighetsgrad. Finns det ett utbyggt område, 
finns det en förväntan om att man kan få fiber inom en rimlig tid till ett rimligt pris – så är dock inte 
fallet. En identifiering av nätägare har gjorts i Sydsverige, det finns 250 unika nätägare. En beräkning 
är att det kostar 14 mrd kronor för att bygga ut så 100% täcks, under 2021 är 1,6 mrd kronor avsatt 
från regeringen. Det finns stöd att söka för ofibrerade byggnader i vita fläckar men det finns behov av 
stöd för efteranslutningar. Beredningsgruppen konstaterar att det i nuläget är viktigare att det byggs 
än vem som bygger. Styrelsen ser att ett lobbyarbete behöver göras inom det snaraste och kansliet 
tillsammans med beredningsgruppen får i uppdrag att utarbeta förslag till hur det kan gå till.  
 

Sven Sunesson gav en lägesrapport kring arbetet med infrastrukturplaneringen samt handlingsplanen 
för kollektivtrafik. Syftet med handlingsplanen är att belysa den gränsöverskridande 
persontågtrafiken vilken inkluderar en strategi för tågfordon i gemensamma tågtrafiksystem med 
fokus på Öresundståg. Det handlar om att erbjuda snabbare och tätare resor mellan Sydsveriges 
tillväxtmotorer, att erbjuda parallella trafiksystem med olika hastighet och uppehållsbild.  
 

Styrelsen godkände i övrigt lägesrapporterna.  
 

5. Förslag till positionspapper infrastruktur och transport 
Utkast 2020-09-30 till positionspapper diskuterades och frågor lyftes om objekt ska namnges, om det 
ska finnas med öst-västliga objekt eller som idag enbart nord-sydliga objekt, vikten av den 
interregionala och internationella tillgängligheten. Styrelsen godkände utkastet till positionspapper 
för infrastruktur och transport som skickas ut till regionerna för synpunkter fram till den 5/11 då 
utskottet överväger inkomna synpunkter. Ledningsgruppen behandlar utkastet den 19/11 och 
styrelsen beslutar slutligen om positionspapperet den 3/12.  I övrigt får utskottet i uppdrag att 
revidera de sydsvenska prioriteringarna, söka dialog och samverkan med Trafikverket och 
infrastrukturdepartementet samt förbereda remissvar och yttranden med koppling till nationell plan 
för transportsystemet samt stambanor för höghastighetståg.  
 

6. Remissvar på utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik 
Styrelsen gav vid mötet den 15 maj utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik i uppdrag att ta fram 
ett gemensamt remissvar på utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik 
(2020:25). Arbetsgruppen och utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik har diskuterat ett 
gemensamt remissvar men kommit fram till att det finns alltför olika synpunkter i våra regioner för 
att skicka in ett gemensamt remissvar. Styrelsen lägger informationen till handlingarna.  
 

7. Skrivelse till EU-kommissionen 
Vid styrelsens maj-möte fick utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik i uppdrag att ta fram ett 
förslag till skrivning till EU-kommissionen angående möjligheten för Sverige att undanta fossilfria 
drivmedel från beskattning. Skrivelsen är inskickad och läggs därmed till handlingarna. Noteras kan 
att organisationen Regionsamverkan Sydsverige därmed också fått ett engelskt namn – Association 
of South Swedish Regions.  
 

8. Förslag till handlingsplan och budget för 2021 
Styrelsen godkände förslaget till handlingsplan inklusive prioriteringar för 2021 samt föreslår att 
regionerna godkänner förslaget. Ordförande får i uppdrag att bjuda in regionernas 
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styrelseordförande snarast för dialog om prioriteringar. Ledningsgruppen behandlar handlingsplanen 
den 19/11 inför styrelsens slutliga fastställande den 3/12. 
 

9. Äskande av medel till beredningsgruppen för bredband 2021 
Styrelsen beslutar att 100% av tjänsten för sammankallande tjänsteman i beredningsgruppen för 
bredband finansieras av Regionsamverkan Sydsveriges budget för 2021, beloppet uppgår som högst 
till 750 tkr. Utöver resurs finansierad av Regionsamverkan Sydsverige förutsätts att respektive regions 
regionala bredbandskoordinator prioriterar tid för detta arbete.  
 

10. Sydsvenskt toppmöte 2021 
Sekretariatet tillsammans med arbetsgruppen för infrastruktur och kollektivtrafik får i uppdrag att 
planera för det sydsvenska toppmötet den 2 september 2021 med temat infrastruktur.  
 

11. Samverkansformer i Bryssel 
Sven Kastö och Michael Johansson redogjorde för de samarbeten som sker idag mellan Småland 
Blekinge Halland South Sweden och Skåne European Office. Bilateralt handlar det om seminarier med 
tematik där det finns gemensamma intressen samt dagligt utbyte av information. Inom ramen för 
SveReg genomförs konferenser, man agerar som mötespart gentemot EU-institutioner, svenska 
myndigheter såsom Vinnova och svenska EU-representationen där det handlar om forsknings- och 
innovationsgruppen samt miljögruppen. Allt samarbete bygger på Brysselkontorens egna initiativ, ett 
strukturerat utbyte på uppdrag av och med mandat hemifrån sker sällan. De arbetsområden där det 
finns möjligheter till samarbete kan vara inom regional utveckling, infrastruktur och kollektivtrafik, 
eventuellt inom hälso- och sjukvård och mindre tydligt kultur.  
 

Höstens viktiga frågor handlar om den gröna given med möjligheter för regional nivå, RRF (Recovery 
and Resilience Facility), medfinansiering via nationella ERUF-fonder (Europeiska regionala 
utvecklingsfonden), Kompetenskartläggning utifrån S3(smart specialisation platform)-behov. 
 

Styrelsen bekräftar att uppdraget kvarstår att i samverkan se över uppdragsbeskrivningarna för att 
tydliggöra samverkan.  
 

12. Inspel till politikerforum 
Styrelsen fick till politikerforums möte den 2 oktober inspel från beredningsgruppen för 
arbetsmarknad och kompetensförsörjning med koppling till positionspapperet ”Ett enat Sydsverige 
för en stark och växande arbetsmarknad” och skrivelsen till departementen om att tydliggöra det 
regionala ansvaret för kompetensförsörjningen. Nästa möte med politikerforum är den 4 december 
då styrelsen vill fortsätta trycka på kring arbetsmarknadsfrågor. Beredningsgruppen för 
arbetsmarknad och kompetensförsörjning får i uppdrag att bidra med underlag till inspel. 
 

13. Mobilitetsersättning 
Vid styrelsens möte i februari lyftes frågan om vissa regioner inte ska betala mobilitetsersättning för 
folkhögskoleelever. SKR har nu bildat en grupp med regionala politiker för att hitta en modell som 
fungerar minst dåligt. Återrapportering sker vid styrelsens möte i december respektive mars hur 
arbetet framskrider.  
 

14. Ekonomisk lägesrapport 
Styrelsen godkänner den ekonomiska lägesrapporten som per 2020-09-25 bland annat innebär att 
utgifterna under 2020 hittills uppgår till 2 088 tkr och att det finns 3 299 tkr på kontot.  
 

15. Mötesdatum 2021 
Styrelsen fastställer den 11/3, 7/10 och 2/12 klockan 10-12, mötena genomförs vid två av tillfällena i 
Kristianstad och ett tillfälle i en annan region, samt parallellt även via Teams. Den 20/5 klockan 12 till 
den 21/5 klockan 13 genomförs ett styrelsemöte på Kosta Boda Art Hotel i Kosta. Två ytterligare 
styrelsemöten via Teams ska äga rum inför politikerforum den 19/2 och 1/10. Styrelsen fastställer 
även den 2 september som datum för sydsvenskt toppmöte.  
 

16. Övriga frågor 
Filmstrategin som är på remiss i regionernas kultur- och regionala utvecklingsnämnder är föreslagen 
att beslutas om vid styrelsens möte den 3 december. Då det kan behövas ytterligare tid för att 
diskutera igenom frågan i vissa regioner beslutar styrelsen att skjuta ärendet till styrelsemötet den 11 
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mars 2021. Diskussion om filmstrategin kommer också att ske vid det möte mellan 
regionstyrelseordförandena som kommer att hållas inom kort.  

17. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är torsdagen den 3 december och kommer att förlängas med en timme. Mötet 
äger rum i Kristianstad samt via Teams. Preliminärt kommer följande punkter att finnas på 
dagordningen: 

- beslut om handlingsplan och budget för 2021 
- beslut om positionspapper för infrastruktur och transport 
- rapportering av strategisk plan för persontågtrafiken 
- presentation av utkast till remissvar på inriktningsunderlaget kring infrastruktur. 

 
 
 
 

                         
antecknat av Gunne Arnesson Lövgren   
 
 

     
Carl Johan Sonesson   Lennarth Förberg 
Ordförande    Justeringsperson 


