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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE 
 
Anteckningar från ledningsgruppsmöte 8 november 2019 

   

 
Mötet ägde rum onsdagen den 22 januari 2020 klockan 13-13.33 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 
Ulrika Geeraedts, Region Skåne 
Malena Sandgren, Region Blekinge, deltog t o m punkt 4 
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne (sekreterare) 

Frånvarande: 
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge 
Ulrika Bertilsson, Region Halland  
Martin Myrskog, Region Kronoberg 
Christel Gustavsson, Region Kronoberg 
Ingeborg Eriksson, Region Kalmar län 
Helena Nilsson, Region Kalmar län 
 

 
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 8 november 2019. 
 

3. Reflektioner från styrelsemötet den 5 december 
Ledningsgruppen lyfte några olika punkter som styrelsen behandlade vid sitt senaste möte.  
 

4. Lägesrapport från arbetsgruppernas och utskottens arbete 
- Arbetet med att identifiera gemensamma utredningsinsatser kring arbetsmarknad och 

kompetensförsörjning pågår tillsammans med Arbetsförmedlingen.  
- Kartläggning pågår för att se bredbandstillgången i Sydsverige. Avtal har skrivits mellan 

Regionsamverkan Sydsverige och Region Halland kring sammankallandes uppdrag. 
- Några besked från regeringen kring framtida infrastrukturplanering har inte kommit och 

utskottet jobbar vidare med de uppdrag som ska bidra till bra underlag om hur 
infrastrukturen och kollektivtrafiken i Sydsverige behöver utvecklas. Kunskapsunderlaget för 
godstransporter är klart.  

- Kulturutskottet kommer att delta i Folk och Kultur den 5-8 februari.  
- Arbetet med filmutredningen pågår och beräknas vara klart i augusti. 

Ledningsgruppen godkände rapporterna. 
 

5. Ekonomisk lägesrapport 
Ledningsgruppen godkände den ekonomiska lägesrapporten per 31 december 2019 som bland annat 
visar att kostnaderna under 2019 uppgått till sammanlagt 2 865 367 kronor vilket innebär ett 
underskott i förhållande till budget med 215 367 kronor. Åren dessförinnan har det blivit överskott 
främst eftersom ersättningar inte tagits ut för nedlagd tid från medlemsorganisationerna. Medel på 
bankkontot per 31 december 2019 är 1,5 mkr. 
 

6. Årsberättelse 2019 samt revision och årsmöte 
Ledningsgruppen beslutade föreslå styrelsen godkänna årsberättelsen samt att årsmötet genomförs 
per capsulam. Medlemsorganisationerna har att under mars månad godkänna årsberättelsen samt i 
de fall det inte redan finns, välja ledamöter till årsmötet. I april föreslås årsmötet äga rum.  
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7. Förberedelse inför politikerforum 
Nästa möte med politikerforum är planerat till 21 februari (och styrelsens möte ligger efter detta). I 
december presenterades en dagordning till mötet, bland annat skulle kompetensförsörjning belysas. 
Ledningsgruppen beslutade ge beredningsgruppen för arbetsmarknad och kompetensförsörjning i 
uppdrag att överväga eventuellt gemensamma inspel i frågan.  
 

8. Första utkast till planering av styrelsemötet 14-15 maj 
Ledningsgruppen lämnar ett förslag till planering av mötet med möjlighet att lämna synpunkter. 
Konstaterades att det finns en kollision med SKR-nätverket den 14-15 maj, dock är det svårt att hitta 
andra datum som fungerar för styrelsen.  
 

9. Förslag till dagordning till styrelsens möte den 27 februari 
Ledningsgruppen godkänner förslaget till dagordning för styrelsens möte. 
 

10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor diskuterades. 
 

11. Kommande möten 
Nästa möte med styrelsen är den 27 februari klockan 10-12 i Kristianstad, nästa möte med 
ledningsgruppen är den 23 april klockan 13 per telefon.  
 
 

  
 
 
antecknat av Gunne Arnesson Lövgren                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 


