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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE 
 
Anteckningar från ledningsgruppsmöte 8 november 2019 

   

 
Mötet ägde rum fredagen den 8 november 2019 klockan 14-15 och genomfördes som ett 
telefonmöte. 
 

Närvarande: 
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande) 
Peter Lilja, Landstinget Blekinge 
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge 
Jane Ydman, Region Jönköpings län 
Ulf Fransson, Region Jönköpings län 
Ingeborg Eriksson, Region Kalmar län 
Helena Nilsson, Region Kalmar län 
Carin Peters, Region Skåne, deltog t o m punkt 4 
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne (sekreterare) 

Frånvarande: 
Jörgen Preuss, Region Halland 
Ulrika Bertilsson, Region Halland  
Martin Myrskog, Region Kronoberg 
Christel Gustavsson, Region Kronoberg 
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län 
Ulrika Geeraedts, Region Skåne 
 

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

2. Anteckningar från senaste ledningsgruppsmötet 
Ledningsgruppen godkände anteckningarna från den 29 augusti 2019. 
 

3. Reflektioner från styrelsemötet den 26 september 
Det var ett bra möte, flera av punkterna som diskuterades återkommer på dagens agenda. 
 

4. Gemensamt Brysselkontor? 
Carin Peters, Region Skåne redogjorde för fakta kring kontoren samt hur uppdrag för Brysselkontor 
kan se ut. Medlemmarna / ägarna för respektive kontor diskuterar på hemmaplan hur man vill att 
det ska se ut. Vid Region Skånes arbetsutskott lyfts frågan den 10 december. Vid Regionsamverkan 
Sydsveriges styrelsemöte den 27 februari återkommer frågan för en förutsättningslös diskussion. 
 

5. Lägesrapport från arbetsgruppernas och utskottens arbete 
Bland annat rapporterades att utskottet för regional utveckling har sammanträde den 14 november, 
en styrgrupp har bildats för samarbetet med Arbetsförmedlingen, arbetet med filmutredningen har 
påbörjats, arbetet med systemanalys har påbörjats, kunskapsunderlag för godstransporter finns 
framtaget, arbetsgruppen för kultur har årlig överläggning med Kulturrådet den 8 november samt att 
nästa utskottsmöte för kultur är den 28 november. Tomas Eneroth har fått en mailförfrågan om att 
delta vid ett av styrelsens kommande möten. 
 

6. Äskande av medel till beredningsgruppen för bredband 
Beredningsgruppen för bredband har identifierat ett behov av finansiering av 100% tjänst för att 
samordna och koordinera arbetet med bredband inom Regionsamverkan Sydsverige. 
Ledningsgruppen föreslår styrelsen godkänna äskandet av medel om högst 750 000 kronor för 
kalenderåret 2020 för bredbandssamordning.   
 

7. Förberedelse inför politikerforum 
Inför styrelsemötet i december får kansliet i uppdrag att identifiera vilka frågor som finns på 
dagordningen och föreslår eventuellt gemensamt agerande. 
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8. Skrivelse till Arbetsmarknads-, Utbildnings- och Näringsdepartementet 
Arbetsgruppen för regional utveckling har behandlat skrivelsen ”Tydliggör det regionala ansvaret för 
kompetensförsörjningen” med koppling till arbetsmarknadsutredningen. Ledningsgruppen föreslår 
utskottet för regional utveckling godkänna förslaget vid sitt möte den 14 november. Styrelsen får 
skrivelsen för kännedom vid sitt decembermöte.  
 

9. Handlingsplan och budget 2020 
Ledningsgruppen föreslår medlemsorganisationerna och styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige 
godkänna handlingsplan och budget 2020. I Blekinge behandlar regionala utvecklingsnämnden 
ärendet i december och styrelsen den 29 januari 2020. I Halland behandlas ärendet den 20 
november. Kalmar behandlar ärendet i RSAU den 13 november och i styrelsen den 10 december. 
Kronoberg behandlar handlingsplanen i RSAU den 3 december och i styrelsen den 10 december. 
Jönköping behandlar ärendet i styrelsen den 25 november och Skåne den 14 november. 
 

10. Almedalen 2020? 
Ledningsgruppen föreslår styrelsen att ta ställning till om Regionsamverkan Sydsverige ska delta i 
Almedalen med ett seminarium sommaren 2020. Om styrelsen beslutar att Regionsamverkan 
Sydsverige ska delta kan ett förslag till tema vara att belysa samarbetet med Arbetsförmedlingen i 
Sydsverige, vidare föreslås ledningsgruppen och kansliet i uppdrag att förbereda seminariet.  
 

11. Förslag till dagordning till styrelsens möte den 5 december 
Ledningsgruppen godkänner förslaget till dagordning för styrelsens möte. 
 

12. Övriga frågor 
Inga övriga frågor diskuterades. 
 

13. Kommande möten 
Nästa möte med styrelsen är den 5 december klockan 10-12 i Kristianstad, nästa möte med 
ledningsgruppen är den 22 januari klockan 13 per telefon.  
 
Konstaterades att det finns en kollision med SKL-nätverket den 14-15 maj.  
 
 

  
 
 
antecknat av Gunne Arnesson Lövgren                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 


