
 
Regionsamverkan Sydsverige 

 

                               
 

                                                           

                                                                                     www.regionsamverkan.se 

1 (2) 
 

Anteckningar från ledningsgruppsmöte 3 oktober 2017 
 
Mötet ägde rum tisdagen den 3 oktober 2017 klockan 13-14 och genomfördes som ett telefonmöte. 
 
Mötet genomfördes som ett telefonmöte. 

Närvarande: 
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande) 
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge 
Jörgen Preuss, Region Halland 
Ingeborg Eriksson, Landstinget i Kalmar län 
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län 
Martin Myrskog, Region Kronoberg 
Mikael Stamming, Region Skåne 
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne (sekreterare) 

Frånvarande: 
Peter Lilja, Landstinget Blekinge 
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län 
Monica Holmqvist, Kommunförbundet Skåne 
Ulrika Geeraedts, Region Skåne 
 

 

1. Fastställande av dagordning 
Den utsända dagordningen godkändes.  
 
2. Anteckningar från senaste ledningsgruppsmötet 
Ledningsgruppen godkände anteckningarna från den 29 augusti 2017. 
 
3. Uppföljning och reflektioner kring styrelsemötet den 20-21 september 
Det var ett bra möte på Eriksberg, det finns en tydlig bild av att det gör skillnad och att man lyssnar 
om vi sex regioner i södra Sverige samlas och gemensamt för fram våra åsikter. Vi bör formera oss så 
vi jobbar i samma riktning även i andra befintliga arenor. Till exempel bör arbetsmarknadsfrågorna 
lyftas i nationellt forum. Förutom sakfrågor måste vi även jobba med hur vi samverkar och hur vi 
använder vår samverkan. Detta bör diskuteras vid nästa styrelsemöte. 
 
4. Handlingsplan och prioriteringar för 2018 
Ledningsgruppen noterar den efter styrelsemötet uppdaterade versionen av handlingsplanen för 
2018. Viktigt att slå fast att det är ledningsgruppen som koordinerar prioriteringarna inför styrelsens 
fortsatta hantering. 
 
5. Representantskapets möte den 19 oktober 
Ledningsgruppen noterar dagordningen och upplägget för representantskapets möte. Ett förmöte 
med dialog kring arbetsmarknadsfrågorna ska äga rum för att få möjlighet till att prata sig samman. 
 
6. Positionspapper för kultur 
Ledningsgruppen ställer sig bakom förslaget till positionspapper för kultur och föreslår styrelsen 
godkänna det vid mötet den 23 november. De tre gemensamma kulturpolitiska prioriteringarna 
Sydsverige lockar, Sydsverige samverkar och Sydsverige tillgängliggör är bra. Arbetsgruppen har 
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funnit det utvecklande att ta fram positionspapperet och är mycket nöjda med resultatet. I flera av 
regionerna diskuterar kulturnämnden nu positionspapperet och därefter är det beslut i respektive 
organisations styrelse. 
 
7. Förslag till modell för den regionala nivåns uppdrag kring arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning 
En modell för hur samverkan ska ske är under utarbetande. Jörgen Preuss ansvarar för arbetet och 
ledningsgruppen involveras ytterligare innan förslaget till modell presenteras för styrelsen.  
 
8. Aktivitetsplan för bredbandsutbyggnad 
Det finns flera frågetecken kring arbetet med bredband: Hur ska vi leda arbetet? Vilket är nästa steg? 
Kan vi påverka regeringen kring det stödsystem som finns? Hur mycket kommer det att kosta det 
offentliga? Ledningsgruppen får till nästa möte den 2 november ett förslag från Jörgen Preuss, till 
upplägg för det fortsatta arbetet. 
 
9. Första planering för Almedalen 2018 
Kansliet får i uppdrag att ta fram tre förslag till nästa ledningsgruppsmöte A) ökad ambitionsnivå B) 
bibehållen ambitionsnivå C) ingen närvaro. Förslaget presenteras vid styrelsemötet i november. Det 
är viktigt i sammanhanget att konstatera att vi kan göra skillnad när vi samverkar. Samverkan är en 
framgångsfaktor och samtal kring governance och inte bara sakfrågor är intressant. 
 
10. Mötesplan för 2018 
Ledningsgruppen beslutade fastställa följande mötesdatum för 2018: 9/1, 8/3, 25/4, 4/9, 8/11 och 
14/12. Samtliga möten är klockan 13-15 och förutom den 8/3 och 4/9 som är i Kristianstad så 
genomförs de som telefonmöten. Förslag till plats för styrelsemötet den 17-18/5 tas gärna emot av 
kansliet innan styrelsens möte den 23/11. 
 
11. Övrigt 
Ledningsgruppen beslutade att regionerna delar med sig av sina enkätsvar kring samverkan till 
indelningskommittén. 
 
Frågan lyftes om hanteringen av aktieägaravtal, bolagsordning och samverkansavtal för Öresundståg. 
Det är viktigt att detta fungerar och vi informerar varandra i ledningsgruppen när beslut planeras tas i 
respektive organisation.  
 
12. Kommande möten 
Nästa möte med representantskapet är den 19/10 kl 10-15 i Växjö. 
Nästa möte med ledningsgruppen är den 2/11 kl 13-15 per telefon. 
Nästa möte med styrelsen är den 23/11 kl 10-12 i Kristianstad. 
 
 

 
antecknat av Gunne Arnesson Lövgren 
 

 
 
 
 
 


