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Anteckningar från ledningsgruppsmöte 29 augusti 2019 
 
Mötet ägde rum torsdagen den 29 augusti 2019 klockan 13-14 och genomfördes som ett 
telefonmöte. 
 

Närvarande: 
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande) 
Peter Lilja, Landstinget Blekinge 
Jörgen Preuss, Region Halland 
Jane Ydman, Region Jönköpings län 
Ulf Fransson, Region Jönköpings län 
Ingeborg Eriksson, Region Kalmar län 
Helena Nilsson, Region Kalmar län 
Martin Myrskog, Region Kronoberg 
Ulrika Geeraedts, Region Skåne 
Malena Sandgren, Region Blekinge 
Emelie Johansson, Region Kronoberg 
Carin Peters, Region Skåne 
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne (sekreterare) 

Frånvarande: 
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge 
Ulrika Bertilsson, Region Halland  
Christel Gustavsson, Region Kronoberg 
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län 
 

 
1. Fastställande av dagordning 
Ordförande hälsade välkommen och det utsända förslaget till dagordning godkändes.  
 

2. Anteckningar från senaste ledningsgruppsmötet 
Ledningsgruppen godkände anteckningarna från den 27 maj 2019. 
 

3. Rapport från seminarium i Almedalen 
Seminariet kring bredband, digitalisering och interregional samverkan arrangerat av 
Regionsamverkan Sydsverige var ett av de tio mest besökta seminarierna i Öresundshuset med 204 
personer som var på plats. Det var bra frågor och bra publik. Förutom seminariet genomförde 
beredningsgruppen flera värdefulla möten bland annat med Telia under Almedalsveckan. Möten med 
Stadsnätsföreningen har också ägt rum under sommaren vilket underlättar samarbetet framöver. 
 

4. Hearing och remissvar på arbetsmarknadsutredningen 
I juni genomfördes en hearing kring arbetsmarknadsutredningens förslag. Det konstaterades en stor 
kunskapsbrist kring det regionala uppdraget och en skrivelse har förberetts. Ledningsgruppen ställer 
sig bakom den skrivelse som kommer att kompletteras med en text kring kompetensförsörjning och 
därefter kommer att skickas till Närings-, Arbetsmarknads- och Utbildningsdepartementet.  
 

5. Remissvar på Styr- och resursutredningen 
Ledningsgruppen noterar det inskickade remissyttrandet på SOU 2019:6 ”En långsiktig, samordnad 
och dialogbaserad styrning av högskolan” och skrivningen läggs till handlingarna. Återkoppling 
kommer även att ges till styrelsen. 
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6. Rapport från samarbetet med Arbetsförmedlingen samt yrkeshögskolefrågor 
Beredningsgruppen för arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsfrågor har arbetat vidare med 
överenskommelsen med Arbetsförmedlingen med framför allt analyser, med positionspapperet kring 
varsel samt med yrkeshögskolefrågor kring samordning. Nästa möte med beredningsgruppen för 
arbetsmarknad och kompetensförsörjning är den 15 oktober.  
 

7. Uppdatering av systemanalys 
Ledningsgruppen föreslår styrelsen godkänna att 500 000 kronor avsätts för konsultinsats för 
uppdatering av systemanalys för Sydsverige.  
 

8. Positionspapper kollektivtrafik 
Ledningsgruppen godkände den grafiskt korrigerade versionen av positionspapper för kollektivtrafik 
och ärendet är inplanerat för beslut i samtliga regioner senast under september.  
 

9. Sydsvenskt arbete kring film 
Ledningsgruppen godkände förslaget till uppdragsbeskrivning kring hur arbetet med film kan stärkas i 
södra Sverige samt föreslagen utredare. Ledningsgruppen föreslår styrelsen godkänna 
representanter till den politiska styrgruppen valda av kulturutskottet och regionala 
utvecklingsutskottet samt att 400 000 kronor avsätts för filmutredning.   
 

10. Kommunikationsplan kultur 
Ledningsgruppen godkänner utskottets och arbetsgruppens förslag till kommunikationsarbete för 
kultur samt kostnader i enlighet med offert, 88 000 kronor.  
 

11. Rundabordssamtal kring kultursamverkansmodellen 
Den 12 september kommer en presentation av kultursamverkansmodellens nationella genomlysning 
att göras vid rundabordssamtal och den 25 september träffar politikerna ministern där 
Regionsamverkan Sydsverige kommer att förmedla väl förberedda budskap kring samverkan mellan 
regional och nationell nivå.  
 

12. Samtal med statliga myndigheter kring kultur 
Utskottet och arbetsgruppen för kultur kommer att initiera ett möte under våren med ett antal 
myndigheter kring hur kulturen kan spela en roll i välfärdsutmaningen och hur samarbete kan 
utvecklas.  
 

13. Ytterligare rapportering från arbetsgruppernas och utskottens arbete 
Regionala utvecklingsutskottet har diskuterat vem som är avsändare på olika skrivelser, om det är 
styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige, utskottet eller regionerna själva samt hur politisk 
behandling sker i regionerna. När det beslutas att en skrivelse ska tas fram, bör också tidplan och 
avsändare tydliggöras.  
 

Bredbandskoordinatorerna i södra Sverige (är samma som deltagare i beredningsgruppen för 
bredband) har förhört sig om möjligheten att få ta del av vem som är nätägare. Post- och 
Telestyrelsen (PTS) har avslagit Regionsamverkan Sydsveriges begäran om att lämna ut vem som är 
nätägare på vilken adress. Detta kommer att fördröja arbetet med bredbandsutbyggnad varför 
regionerna genom Regionsamverkan Sydsverige har begärt ett överklagbart beslut i frågan.  
 

Vid möten med SKL har diskussion förts kring vem som har rollen att påverka staten och 
myndigheter. Informationen ska vidareförmedlas till Regionsamverkan Sydsveriges styrelse. 
 

Utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik hade möte den 28/8 då man beslutade att föreslå att 
man inte går vidare med positionspapper kring höghastighetsbanan.  
 

Sammankallande i kulturarbetet informerade om att en slutrapport kommit efter det treåriga 
danssamarbetet samt att nya medel för en fortsättning beviljats från Statens kulturråd. Den 29 
februari 2020 kommer det att vara premiär på en barnföreställning i Falkenberg som tagits fram 
gemensamt.  
 



 

3 (3) 
 

Nationell biblioteksstrategi (https://www.regeringen.se/remisser/2019/06/remiss-av-rapporten-
demokratins-skattkammare---forslag-till-en-nationell-biblioteksstrategi/)  är på remiss och varje 
region kommer att svara för sig men svaret är gemensamt berett i Sydsverige.  
 

Den 8 november görs en avstämning med Statens Kulturråd kring arbetet framöver.  
 

14. Gemensamt Brysselkontor 
Frågan har lyfts om att utreda möjligheterna att ha ett gemensamt kontor i Bryssel, vid mötet den 26 
september vill styrelsen ha en redogörelse för hur det ser ut idag och vilka tänkbara möjligheter till 
ett gemensamt kontor som finns. En dialog förs med samtliga ingående regioner hur man ser på 
frågan, detta kommer att mynna ut i en analys som kommer att utgöra underlag för kommande 
förslag till beslut.  
 

15. Handlingsplan och budget 2020 
Ledningsgruppen föreslår styrelsen godkänna förslaget till handlingsplan och budget för 2020. När 
det gäller prioriteringen kring kommunikation och påverkansarbete behöver tydliggöras vem som gör 
vad och hur vi gör det. Sammantaget konstaterades att det är bra det vi gör och att det är bra att vi 
fullföljer det som påbörjats.  
 

16. Mötesplan 2020 
Med delvis reviderad mötesplan föreslås att ledningsgruppens möten blir den 22/1, 23/4, 3/9 och 
19/11 samtliga klockan 13-14 (15 om det skulle behövas). Styrelsens möten föreslås bli 13/2 kl 10-12, 
14/5 kl 12—15/5 kl 13, 8/10 kl 10-12, 3/12 kl. 10-12.  
 

17. Sydsvenskt toppmöte  
Ledningsgruppen föreslår styrelsen att ett sydsvenskt toppmöte ska äga rum hösten 2021 med 
infrastruktur som tema. Till mötet bjuds samtliga sydsvenska regioners styrelseledamöter och 
ersättare in samt alla involverade i Regionsamverkan Sydsveriges styrelse.  
 

18. Ekonomisk lägesrapport 
Ledningsgruppen godkände den ekonomiska lägesrapporten som bland annat visar att det finns 1,7 
mkr på bankkontot.  
 

19. Förslag till dagordning till styrelsens möte 26/9 
Ledningsgruppen godkänner förslaget till dagordning för styrelsens möte. 
 

20. Övriga frågor 
Inga övriga frågor diskuterades. 
 

21. Kommande möten 
Nästa möte med styrelsen är den 26/9 klockan 10-12 i Kristianstad där ledningsgruppen är 
välkommen att delta. Ledningsgruppens nästa möte är torsdagen den 3 oktober klockan 13.  
 
 
antecknat av Gunne Arnesson Lövgren                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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