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Anteckningar från ledningsgruppsmöte 11 april 2019 
 
Mötet ägde rum torsdagen den 11 april 2019 klockan 13-14.05 och genomfördes som ett 
telefonmöte. 
 

Närvarande: 
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande) 
Peter Lilja, Landstinget Blekinge 
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge 
Jörgen Preuss, Region Halland 
Ulrika Bertilsson, Region Halland  
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län 
Ulf Fransson, Region Jönköpings län 
Ingeborg Eriksson, Region Kalmar län 
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län 
Martin Risberg, Region Skåne 
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne (sekreterare) 

Frånvarande: 
Martin Myrskog, Region Kronoberg 
Christel Gustavsson, Region Kronoberg 
 
 

 

1. Fastställande av dagordning 
Det utsända förslaget till dagordning godkändes.  
 

2. Anteckningar från senaste ledningsgruppsmötet 
Ledningsgruppen godkände anteckningarna från den 6 februari 2019. 
 

3. Reflektioner från styrelsens senaste möte 
Det var bra diskussioner och trots att det var flera nya personer i styrelsen så fanns en kontinuitet 
och en samsyn i frågorna som gör att det finns goda förutsättningar för kommande arbete. 
 

4. Lägesrapport från utskott och arbetsgrupper 
Ulf Fransson rapporterade från beredningsgruppen med arbetsmarknad och kompetensförsörjning 
som har utsett Thomas Strand, Region Jönköpings län som sammankallande. Nästa möte kommer att 
vara den 2/5 då man bland annat kommer att hantera handlingsplan med koppling till 
positionspapperet samt rapport hur det gått med arbetet efter överenskommelsen med 
Arbetsförmedlingen.  
 

Imorgon fredag 12/4 kommer utskottet och arbetsgruppen för regional utveckling att träffas i Alvesta.  
 

Martin Risberg redogjorde för arbetsgruppens kapacitetsutredning, kunskapsunderlag kring gods där 
anbudsöppning för konsult genomförs under morgondagen samt arbetet med inriktningsplanering 
och systemanalysen som behöver revideras. Eventuellt kan positionspapperet för kollektivtrafik 
beslutas om vid styrelsens möte 9-10/5. Nästa möte med utskottet är den 29 april.  
 

När det gäller kultur finns en fortsatt hög ambitionsnivå med bland annat diskussioner kring 
kulturpolitikens förutsättningar och kultursamverkansmodellen samt det gemensamma uppdraget 
med utskottet för regional utveckling kring film. 
 

Ledningsgruppen godkänner rapporterna från utskotten och arbetsgrupperna. 
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5. Uppdragen till utskotten och arbetsgrupperna 
Uppdragen som styrelsen beslutade om vid senaste mötet tas om hand av arbetsgrupperna och 
utskotten och återkoppling kommer att sker vid kommande möten.  
 

6. Fortsatt arbete med bredband och digitalisering 
Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige samordnas och koordineras insatserna i Sydsverige 
med syftet att nå de nationella bredbandsmålen.  I Regionsamverkan Sydsveriges handlingsplan för 
2018 och 2019 har styrelsen prioriterat insatser när det gäller bredbandsutbyggnad och digitalisering. 
Sex aktörer har bjudits in för diskussion kring hur arbetet kan utvecklas. Man kan dela in 
bredbandsgruppens förslag i tre faser där den första handlar om ett paraplyavtal som är en strategisk 
bas för det fortsatta arbetet. Den andra fasen är på regionnivå med konkreta diskussioner och 
handlingsplaner kring bredbandsutveckling – ett arbete som görs under 2019. Om hela den 
sydsvenska geografin ansluter då så blir det en stark påverkansfaktor. Fas 3 handlar om 
genomförande. Det finns ett stort intresse för det sydsvenska arbetet, diskussioner har förts med 
nationella nivån och eventuellt kan det finnas möjligheter till ekonomisk stimulans.  
 

Ledningsgruppen ställer sig bakom föreslagen inriktning av bredbandsarbetet, och under 
förutsättning att regionala utvecklingsutskottet gör det samma vid morgondagens möte, så föreslås 
styrelsen besluta ingå samverkansavtal med den marknadsaktör som bäst svarat upp mot 
förväntningarna utifrån utvärderingen av genomförd marknadsdialog.  
 

7. Äskande av medel till arbetsgruppen för bredband 
Ledningsgruppen beslutar föreslå styrelsen godkänna äskandet av medel för 2019 med upp till 
300 000 kronor vilket motsvarar 40% av tjänsten för sammankallande tjänsteperson i 
beredningsgruppen för bredband och digitalisering. Vidare beslutar ledningsgruppen föreslå 
styrelsen avsätta upp till 500 000 kronor för konsulttjänster i form av affärsjurist, påverkansarbete, 
beräkning av återstående utbyggnad GIS-stöd och strategiskt stöd. Ledningsgruppens beslut är under 
förutsättning att regionala utvecklingsutskottet är positiva till beslutet. 
 

8. Gemensamt remissvar på arbetsmarknadsutredningen 
Det kommer inte att bli något traditionellt remissförfarande utan någon typ av hearing på 
arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande SOU 2019:3 ”Effektivt, tydligt och träffsäkert – det 
statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad”. Beredningsgruppen för arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning utarbetar ett gemensamt ställningstagande för Sydsverige.  
 

9. Styr- och resursutredningen (STRUT) 
Senast den 24/6 ska remissvar vara inlämnade på SOU 2019:6 ”En långsiktig, samordnad och 
dialogbaserad styrning av högskolan”.  Beredningsgruppen för arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning utarbetar ett gemensamt ställningstagande för Sydsverige. 
 

10. Samverkan med yrkeshögskolan 
Beredningsgruppen för arbetsmarknad och kompetensförsörjning får i uppdrag att återkoppla 
ambitioner och planerade åtgärder till styrelsens möte i maj hur samarbetet fortskrider med 
yrkeshögskolan. 
 

11. Agenda 2030 
Ledningsgruppen föreslår styrelsen besluta att Agenda 2030-målen ska utgöra en del i diskussionen 
och utarbetandet av handlingsplan för 2020. 
 

12. Sydsvenskt forum / toppmöte 
Ledningsgruppen föreslår styrelsen att ta ställning till genomförande av ett sydsvenskt toppmöte 
2020 alternativt 2021. Ledningsgruppen och kansliet får i uppdrag att fortsätta planeringen 
tillsammans med arbetsgrupperna och utskotten.  
 

13. Almedalen 
Regionsamverkan Sydsverige deltar i Almedalen med ett seminarium kring bredband och 
digitalisering tisdagen den 2 juli klockan 9-9.45 i Öresundshuset. Ledningsgruppen ger 
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beredningsgruppen för bredband i uppdrag att planera vidare för seminariet och att relevanta 
aktörer bjuds in till dialog.  
 

14. Förslag till upplägg av styrelsens möte den 9-10 maj 
Ledningsgruppen godkänner förslaget till upplägg av styrelsemötet den 9-10 maj med bland annat 
rapportering från de olika utskotten och arbetsgrupperna samt en dialog med Pia Ackmark tf 
regiondirektör Syd vid Arbetsförmedlingen kring samverkan. Viktigt att det finns möjlighet att ställa 
frågor vid detta tillfälle.  
 

De som bjuds in till styrelsemötet är förutom styrelsen och ersättare även ledningsgruppen samt 
ordförande i utskott och sammankallande i arbetsgrupper och beredningsgrupper. 
 

15. Ekonomisk lägesrapport 
Ledningsgruppen godkände den ekonomiska lägesrapporten som bland annat innebär att det finns 
nästan 3 mkr på bankkontot. Överskottet beror huvudsakligen på att alla i sekretariatet inte tagit ut 
full ersättning för nerlagt arbete under åren som gått. Ledningsgruppen föreslår att styrelsen vid sitt 
möte i november beslutar om medlemsavgift ska tas ut för 2019 eller ej.  
 

16. Övriga frågor 
För närvarande ser det ut som att alla beslut som behöver tas i medlemsorganisationerna är tagna. 
Årsmötet beräknas hållas andra halvan av april månad via mail. 
 

17. Kommande möten 
Nästa möte med styrelsen dit ledningsgruppen är inbjuden att delta är den 9-10 maj från lunch till 
lunch på Hooks herrgård söder om Jönköping. Ett extrainsatt ledningsgruppsmöte kommer att äga 
rum måndagen den 27/5 klockan 16.30 per telefon och nästa möte därefter med ledningsgruppen är 
den 29/8 klockan 13 per telefon. 
 
 
antecknat av Gunne Arnesson Lövgren                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


