
 
Regionsamverkan Sydsverige 
Anteckningar från ledningsgruppsmöte 29 augusti 2017 

 
Mötet ägde rum torsdagen den 29 augusti 2017 klockan 15-18 i Kristianstad. 
 

Närvarande: 
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande) 
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län  
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge  
Martin Myrskog, Region Kronoberg 
Peter Lilja, Landstinget Blekinge  
Alf Jönsson, Region Skåne (deltog från punkt 8) 
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne  
 

Frånvarande: 
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län 
Monica Holmqvist, Kommunförbundet Skåne  
Krister Björkegren, Landstinget i Kalmar län 
Jörgen Preuss, Region Halland 
Mikael Stamming, Region Skåne 
 

 
 
1. Fastställande av dagordning 
Det utsända förslaget till dagordning godkändes.  
 
2. Anteckningar från senaste ledningsgruppsmötet 
Anteckningarna från ledningsgruppens möte den 20 april 2017 godkändes.  
 
3. Uppföljning och reflektioner kring styrelsemötet den 18 maj 
Ledningsgruppen noterade särskilt styrelsens uppmaning att meddela förhinder till möten, att 
representantskapens möten framöver roterar i geografin och mötet den 19 oktober kommer att vara 
i Växjö, styrelsens önskemål om en skrivelse till Trafikverket som skickades in den 30 juni (se bilaga 1) 
samt att styrelsen föreslog att arbetsmarknadspolitik ska vara temat vid representantskapets möte 
den 19 oktober. Ledningsgruppen fick ett uppdrag att se över kommunikationen och föreslå en 
strukturerad och ökad information och kommunikation kring Regionsamverkan Sydsveriges arbete.  
 
Ledningsgruppen ställde sig bakom det förslag till kommunikationsplan som kommunikationsgruppen 
tagit fram och föreslår styrelsen godkänna den. 
 
4. Rapport från seminarium i Almedalen 
Regionsamverkan Sydsveriges seminarium i Almedalen kring hur regionerna kan jobba med 
arbetsmarknadsfrågor blev bra med 133 personer som lyssnade på plats i Öresundshuset och 177 
personer som följde webbsändningen.  
 
Ledningsgruppen föreslår att utskottet och arbetsgruppen för regional utveckling fortsätter och 
konkretiserar planeringen för hur Sydsveriges regioner aktivt kan bidra i arbetet kring sysselsättning 
och kompetensförsörjning. Vidare föreslår ledningsgruppen att GD för Arbetsförmedlingen, 
utredaren för arbetsmarknadsutredningen samt GD för Myndigheten för yrkeshögskolan bjuds in till 
representantskapets möte den 19 oktober.   
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För 2018 föreslår ledningsgruppen att styrelsen tar ställning till hur Regionsamverkan Sydsveriges 
medverkan i Almedalen ska utvecklas för att samarbetet och organisationen ska ges möjlighet att 
synas bättre.  
  
5. Lägesrapport från utskott och arbetsgrupper 
Ledningsgruppens gjorde följande reflektioner kring den skriftliga lägesrapporten från utskotten och 
arbetsgrupperna:  

- Ledningsgruppen diskuterade hur arbetet synkroniseras mellan Regionsamverkan 
Sydsveriges arbete med regional utveckling och arbetet i hemmaorganisationerna, samt om 
det finns en optimal rollfördelning och förankring med koppling till styrelsens arbete. 

- När det gäller kollektivtrafiken bör i enlighet med det uppdrag som styrelsen gett 
positionspapperet ta hänsyn till det arbete som gjorts inom utskottet och arbetsgruppen för 
infrastruktur. Ledningsgruppen är beredningsorgan till styrelsen varför ledningsgruppen bör 
få ta del av positionspapperet innan det går till styrelsen för beslut. 

- Ledningsgruppen ställde sig i övrigt bakom det som rapporterats in från arbetsgruppernas 
och utskottens arbete. 

 
6. Positionspapper kring utveckling av det regionala mandatet 
Ledningsgruppen diskuterade det interna diskussionsunderlaget kring det regionala mandatet, 
enades om vissa ändringar och föreslår att dokumentet diskuteras vid nästa styrelsemöte.  
 
Ledningsgruppen föreslår styrelsen att utskottet och arbetsgruppen för regional utveckling har i 
uppdrag i enlighet med punkt 4 att fortsätta och konkretisera planeringen för hur Sydsveriges 
regioner aktivt kan bidra i arbetet kring sysselsättning och kompetensförsörjning.  
 
7. Prioriteringar för 2017 – aktuell status 
Ledningsgruppen ställer sig bakom statusuppdateringen och föreslår att regionerna i sina respektive 
organisationer beslutar alternativt tar upp för information, den av styrelsen tidigare beslutade PMen 
med förslag på modell för att snabbare nå regeringens nationella sysselsättningsmål genom 
samarbete mellan den nationella politiska nivån och den regionala politiska nivån. 
 
8. Handlingsplan och prioriteringar för 2018 
Ledningsgruppen ställer sig bakom utkastet till handlingsplan för 2018 som ett diskussionsunderlag 
till styrelsen med uppdrag till arbetsgruppen för regional utveckling att komplettera inom sitt 
område. 
 
Ledningsgruppen föreslår styrelsen följande fem prioriteringar för 2018: 

- försöksverksamhet med genomförande av arbetsmarknadsinsatser och 
kompetensförsörjning 

- beslutspåverkan inom infrastruktur inför beslut om nationell plan för 2018-2029 
- insatser för samverkande biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken i Sydsverige 
- verka för att Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag, 

överbrygga administrativa gränser och samverka 
- kommunikation kring Sydsverige som en stark region med möjlighet att göra skillnad 

 
Ledningsgruppen beslutar att förslaget till arbete kring bioflygbränsle inte tas upp som ett uppdrag 
inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige.   
 
9. Styrelsemöte 20-21 september 2017 
Ledningsgruppen ställer sig bakom förslaget till upplägg av styrelsens nästa möte samt att 
Regionsamverkan Sydsverige står för kostnader för logi, mat och alkoholfri dryck. 
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10. Representantskapets möte den 19 oktober i Växjö 
Ledningsgruppen ställer sig bakom förslaget till upplägg av representantskapets möte den 19 oktober 
i Växjö.  
 
11. Förslag till mötesplan för 2018 
Ledningsgruppen ställer sig bakom förslaget till mötesplan för 2018 med reservation för styrelsens 
möte den 20/9 samt representantskapets möte den 17/10 som kolliderar med andra möten i 
Jönköping. 
 
12. Övrigt 
Indelningskommittén har fått ett tilläggsdirektiv som bland annat handlar om samverkan mellan 
landstingen och ledningsgruppen föreslår att styrelsen bjuder in indelningskommittén till mötet den 
23 november för att informera om Regionsamverkan Sydsveriges organisation och verksamhet. 
 
13. Kommande möten 
Nästa möte är med styrelsen är den 20/9 klockan 15 till den 21/9 klockan 13 på Eriksberg utanför 
Karlshamn. Ledningsgruppens nästa möte är den 3/10 klockan 13-15 i Kristianstad och på telefon och 
nästa möte med representantskapet är den 19/10 klockan 10-15 i Växjö. 
 
 
 
antecknat av Gunne Arnesson Lövgren 
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