Regionsamverkan Sydsverige
Anteckningar från ledningsgruppsmöte 2 november 2017
Mötet ägde rum torsdagen den 2 november 2017 klockan 13-14 och genomfördes som ett
telefonmöte.
Närvarande:
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande)
Peter Lilja, Landstinget Blekinge
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län
Monica Holmqvist, Kommunförbundet Skåne
Jörgen Preuss, Region Halland
Ingeborg Eriksson, Landstinget i Kalmar län
Martin Myrskog, Region Kronoberg
Ulrika Geeraedts, Region Skåne
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne (sekreterare)

Frånvarande:
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län

1. Fastställande av dagordning
Det utsända förslaget till dagordning godkändes. Ulrika Geeraedts som deltog för första gången
hälsades särskilt välkommen.
2. Anteckningar från senaste ledningsgruppsmötet
Ledningsgruppen godkände anteckningarna från den 3 oktober 2017.
3. Reflektioner kring representantskapets möte den 19 oktober
Det fungerade bra att vara i Växjö. Ett lågt deltagande från politikerna i representantskapet kunde
noteras. Effektivt att ha möten i utskott och arbetsgrupper i anslutning till mötet. Det var ett mycket
bra förmöte med arbetsmarknadsutredningen och myndigheten för yrkeshögskolan, det handlar
mycket om att se sin roll i en helhet.
4. Lägesrapport från utskott och arbetsgrupper
Ledningsgruppen ställer sig bakom det som rapporterats in från arbetsgruppernas och utskottens
arbete.
5. Förslag till modell för mandatet kring arbetsmarknadsfrågor och kompetensförsörjning
Det har varit möten, och är var 14e dag, med Arbetsförmedlingen i Skåne (Daniel Varelius tf
marknadschef) för att arbeta fram en modell för hur den regionala politiska organisationen kan ha en
roll i arbetsmarknads- och kompetensfrågor. Någon form av arbetsmarknadsråd på strategisk nivå
eftersträvas med aktörer som Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan och regionerna
som deltagande parter, tydligheten i rollfördelning mellan aktörerna är viktig i sammanhanget.
Ledningsgruppen konstaterade att hela arbetsgruppen bör involveras i detta arbete och nästa möte
är den 17 november. Jörgen Preuss och Ulrika Geeraedts får i uppdrag att inför styrelsens möte knyta
ihop arbetet. Förväntningarna från styrelsen är höga och en muntlig lägesrapport görs den 23/11.
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6. Aktivitetsplan för bredbandsutbyggnad
Genomförandet av en bredbandsstrategi handlar inte om ett gemensamt agerande eller en
gemensam plan utan om att koordinera våra sex planer med tidsperspektivet 2020. Arbetsgruppen
för regional utveckling möts den 17 november då förslaget till koordinerad strategi kommer att
utvecklas. Frågan är en punkt på dagordningen vid styrelsens nästa möte.
7. Trafikverkets förslag till plan för transportsystemet
Förslag till remissvar har utarbetats av arbetsgruppen för infrastruktur och avstämning har gjorts
med ordförande i utskottet. Ledningsgruppen föreslår att yttrandet kompletteras med en skrivning
om Västkustbanan, regionerna kan vidare inkomma med synpunkter på remissvaret till
martin.risberg@skane.se senast den 9/11, eventuell bearbetning av remissyttrandet sker och
styrelsen tar slutligen ställning den 23/11.
Ledningsgruppen konstaterar att det är ett föredömligt arbete som gjorts i arbetsgruppen. Vid
remissmötet den 25 oktober på Näringsdepartementet konstaterade även infrastrukturminister
Tomas Eneroth att Regionsamverkan Sydsverige gör ett bra arbete. Ministern uttryckte önskemål om
att besöka regionerna och reflekterade även över vikten av sammankopplingar mellan infrastruktur
och arbetsmarknadsfrågor.
8. Öresundståg – behandling i våra olika organisationer
Region Skåne behandlar aktieägaravtal och bolagsordning i styrelsen den 9/11 och i fullmäktige den
28/11. Landstinget i Kalmar län hade det i styrelsen den 31/10 och det behandlas i fullmäktige den
29-30/11. Region Kronoberg behandlar det i styrelsen den 21/11 och i fullmäktige den 6/12. Region
Halland behandlar det i styrelsen den 8/11 och i fullmäktige den 29/11.
9. Positionspapper för kollektivtrafik
Ledningsgruppen ställer sig bakom informationen kring hantering av positionspapperet för
kollektivtrafik som innebär att det slutligen godkänns vid representantskapets möte den 19 oktober
2018, förslaget går vidare till styrelsen den 23/11. Vidare föreslås ledningsgruppens ledamöter föra
en dialog i sina respektive organisationer för att försöka bidra till synkronisering av eventuella olika
intressen.
10. Första tankar kring uppdrag för hälso- och sjukvård samt internationellt uppdrag och
omvärldsbevakning
Förslagen till inriktning på hälso- och sjukvårdsuppdraget är alla angelägna att arbeta med, många av
dem arbetas dock redan med på hemmaplan, i sjukvårdsregionerna, gemensamt i hela landet och i
vissa fall även i ett europeiskt sammanhang. Det är tveksamt om det tillför något att arbeta med
frågan även inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige. Frågan är om det finns tillräcklig kunskap
kring vilka olika samarbeten som pågår. Ledningsgruppen föreslår att en kartläggning görs för att
belysa vilka samarbeten som redan pågår inom de olika områdena.
När det gäller det internationella uppdraget så är det angeläget med ett samarbete och i
handlingsplanen för 2017 finns förslag till insatser beskrivna. Vid mötet med arbetsgruppen för
regional utveckling den 17/11 kommer frågan att diskuteras.
Kansliet får i uppdrag att utveckla förslagen kring uppdrag för hälso- och sjukvård samt
internationellt uppdrag och omvärldsbevakning till nästa ledningsgruppsmöte den 9/1 för att
därefter presenteras för styrelsen den 31/1.
11. Almedalen 2018
Tre olika alternativ för medverkan i Almedalen presenterades 1) utökning med ett seminarium per
dag under tre eller fyra dagar 2) ett seminarium 3) ingen närvaro i Almedalen av Regionsamverkan
Sydsverige. Möjligheten presenterades också att Region Halland, Region Jönköpings län, Region
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Kronoberg samt Blekinge och Kalmar kan förlägga egna aktiviteter i Öresundshuset. Ledningsgruppen
beslutade lägga fram de tre alternativen för styrelsen för ställningstagande.
12. Styrelsens möte den 23 november
Ledningsgruppen godkände förslaget till upplägg av styrelsens nästa möte.
13. Övrigt
Ledningsgruppen beslutade att återkoppla till styrelsen våra organisationers enkätsvar till
indelningskommittén.
14. Nästa möte
Nästa möte med ledningsgruppen är tisdagen den 9 januari 2018 klockan 13-14 (15) per telefon eller
för den som vill i Kristianstad.
Nästa möte med styrelsen dit även ledningsgruppen är välkommen att delta är torsdagen den 23
november klockan 10-12 i Kristianstad.

antecknat av Gunne Arnesson Lövgren
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