
 
Regionsamverkan Sydsverige 
Anteckningar från ledningsgruppsmöte 8 mars 2018 

 
Mötet ägde rum torsdagen den 8 mars 2018 klockan 13-14 och genomfördes som ett telefonmöte. 
 

Närvarande: 
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande) 
Peter Lilja, Landstinget Blekinge 
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge 
Ingeborg Eriksson, Landstinget i Kalmar län 
Monica Holmqvist, Kommunförbundet Skåne 
Ulrika Geeraedts, Region Skåne (deltog från punkt 4) 
Martin Risberg, Region Skåne  
Malena Sandgren, Region Blekinge (deltog t o m punkt 4) 
Karl Landergren, Landstinget i Kalmar län (deltog t o m punkt 3) 
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne (sekreterare) 

Frånvarande: 
Martin Myrskog, Region Kronoberg 
Jörgen Preuss, Region Halland 
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län 
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län 
 

 

1. Fastställande av dagordning 
Det utsända förslaget till dagordning godkändes.  
 
2. Anteckningar från senaste ledningsgruppsmötet 
Ledningsgruppen godkände anteckningarna från den 24 januari 2018. 
 
3. Reflektioner kring styrelsens senaste möte den 31 januari 
När det gäller debattartikeln kring infrastruktur så har Dagens Industri inte tagit in den. Den ligger nu 
hos Dagens Samhälle för bedömning om de ska ta in den. Ledningsgruppen har noterat uppdraget 
om möjliga frågor och former för samverkan inom hälso- och sjukvård och ett förslag lyftes att Karl 
Landergren och Rita Jedlert som samordnar de två regionvårdsnämndernas kanslier i Sydsverige 
pratar sig samman och återkommer till nästa möte den 25 april med ett förslag. När det gäller 
uppdrag inom internationella frågor inklusive omvärldsbevakning så finns ett förslag att följa 
överläggningarna kring EUs sammanhållningspolitik framöver och agera gemensamt med 
påverkansarbete gentemot den nationella nivån. I detta sammanhang är det viktigt att använda våra 
Brysselkontor för att de ska kunna bistå med underlagsmaterial. 
 
4. Lägesrapport från utskott och arbetsgrupper 
Malena Sandgren, sammankallande i arbetsgruppen för kultur berättade om ett gemensamt politiskt 
möte i Varberg den 20 februari då samtliga nämnder med ansvar för kulturfrågor i Region Halland, 
Region Kronoberg, Region Skåne, Region Jönköpings län, Region Blekinge och Landstinget i Kalmar 
län samt representanter från Riksdagens kulturutskott deltog. Positionspapperet är nu beslutat i 
samtliga regioner / landsting förutom i Kalmar där ärendet hanteras i maj. Vid representantskapets 
möte den 12/4 är temat kultur och det är även då representantskapet slutligen fastställer 
positionspapperet. I Almedalen kommer Regionsamverkan Sydsveriges seminarium, som är onsdagen 
den 4 juli klockan 14.30-15.15, vara ett samtal kring betydelsen av kultursamverkan över 
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regiongränserna. Arbetsgruppen och utskottet arbetar nu på en handlingsplan med koppling till 
positionspapperet. Lovisa Aldrin, ordförande i kulturutskottet har lämnat sitt uppdrag och efterträds 
av Emma Gröndahl. 
 
Martin Risberg, sammankallande i arbetsgruppen och utskottet för infrastrukturplanering berättade 
att genom debattartikeln, som förhoppningsvis tas in i Dagens Samhälle, så ser man uppdraget 
fullgjort kring beslutspåverkan gentemot regering, riksdag och Trafikverket inför beslutet om den 
nationella planen för perioden 2018-2029. I handlingsplanen för 2018 finns aviserat en utvärdering 
av arbetet och insatserna kopplade till planeringsprocessen för den nationella planen för perioden 
2018-2029. Ledningsgruppen ställde sig bakom förslaget att genomföra en extern utvärdering efter 
sommaren till en kostnad mellan 50-150 tkr och föreslår styrelsen godkänna densamma med medel 
från Regionsamverkan Sydsveriges budget. Under våren och framåt kommer arbetsgruppen och 
utskottet att arbeta med framtagande av gemensamt kunskapsunderlag avseende godstransporter 
och godshantering i södra Sverige samt insatser för att förbättra regionernas insyn och möjlighet att 
påverka Trafikverkets planering och prioritering av drift- och underhållsinsatser inom 
järnvägssystemet. Vidare har infrastrukturutskottet haft gemensamt möte med 
kollektivtrafikutskottet kring positionspapper för kollektivtrafik som man arbetar med inför 
styrelsens möte i maj. Framåt så är utgångspunkten den kommande utvärderingen som ligger till 
grund för ny plan och aktiviteter med koppling till den nya infrastrukturplanen för 2022-2033. 
 
Thomas T Nilsson har lämnat en skriftlig rapport från utskottet och arbetsgruppen för kollektivtrafik 
där arbetet fortlöper med nya biljett- och betalsystem, under våren kommer tester att göras mellan 
de båda projekten Skåne-Blekinge och övriga. Arbetet med positionspapper löper på och ett möte 
hölls den 5/2 mellan utskottet för kollektivtrafik och infrastrukturutskottet i Alvesta, då arbetet 
presenterades så här långt. Ett nytt möte är inplanerat mellan tjänstemännen i arbetsgrupperna för 
kollektivtrafik och infrastruktur tillsammans med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Därefter 
kommer en avstämning att göras med utskotten innan det ska upp i styrelsen i maj. Avseende 
Öresundståg löper upphandlingen på med avstämningar av framtaget material. 
 
Ulrika Geeraedts, tf sammankallande i arbetsgruppen och utskottet för regional utveckling 
redogjorde för att en beredningsgrupp är under bildande för arbetet med kompetensförsörjning och 
arbetsmarknadsfrågor. En överenskommelse kommer att arbetas fram i enlighet med den 
avsiktsförklaring tillsammans med Arbetsförmedlingen som styrelsen godkände vid sitt senaste möte. 
Ett positionspapper kommer att tas fram enligt planering. Vid styrelsens möte i maj kommer 
överenskommelsen att på något sätt gemensamt manifesteras med Arbetsförmedlingen. På 
motsvarande sätt finns en grupp som arbetar med bredbandsfrågorna i Sydsverige. Fredagen den 9/3 
kommer utskottet och arbetsgruppen att mötas för att fortsätta planeringen av arbetet. 
 
Ledningsgruppen ställer sig bakom det som rapporterats från arbetsgrupperna och utskotten och 
förslår konkret att styrelsen ska godkänna förslaget om en extern utvärdering av infrastrukturarbetet 
och insatserna kopplade till planeringsprocessen för den nationella planen för perioden 2018-2029. 
 
5. Förslag till upplägg av handlingsplan för 2019 
Ledningsgruppen beslutade föreslå styrelsen upplägget av handlingsplanen för 2019 enligt utsänt 
förslag.  
 
6. Styrelsens möte den 22 mars, förslag till dagordning 
Ledningsgruppen godkände förslaget till dagordning för styrelsens möte den 22 mars. 
 
7. Övrigt 
Ledningsgruppen beslutade föreslå styrelsen godkänna förslaget till upplägg av 
representantskapsmöte och årsmötet den 12/4.  
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Ledningsgruppen beslutade föreslå styrelsen godkänna förslaget till upplägg av seminarium i 
Almedalen.  
 
Vid styrelsemötet den 17-18/5 föreslår ledningsgruppen att styrelsen godkänner förslaget att bjuda 
in arbetsförmedlingen för dialog och manifestering av överenskommelsen kring 
kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor. Vidare föreslås att eventuellt någon representant 
från regeringskansliet bjuds in för dialog kring sammanhållningspolitiken.  
 
8. Nästa möte 
Nästa möte med ledningsgruppen är onsdagen den 25 april 2018 klockan 13 per telefon eller för den 
som vill i Kristianstad.  
 
Nästa möte med styrelsen dit även ledningsgruppen är välkommen att delta är torsdagen den 22 
mars klockan 10-12 i Kristianstad.  
 
Nästa möte med representantskapet, dit samtliga involverade i Regionsamverkan Sydsverige bjuds in 
(inklusive de undergrupper inom arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt bredband som finns 
till arbetsgruppen för regional utveckling), är torsdagen den 12 april klockan 10-15 på Tylösand i 
Halmstad.  
  
 

 
antecknat av Gunne Arnesson Lövgren 
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