
REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE

Anteckningar fran styrelsemote den 27 februari 2020

Motet agde rum torsdagen den 27 februari klockan 10-12 1 Radhus Skane, Kristianstad.

Franvarande:

Per Stane Persson (S), Region Halland

Angelica Katsanidou (S), Region Kalmar Ian

Malin Sjdiander (M), Region Kalmar Ian

Fdredragande:

Thomas Strand, Region Jonkoping Ian (punkt 4)

Annika Pegelow, Arbetsfdrmedlingen (punkt 4)

Mia Carlsson, Chef Byteatern Kalmar Lansteater (punkt 4)

Viveka Sverkersson, Region Flalland (punkt 4)

Carin Peters, Region Skane (punkt 7)

Narvarande:

Carl Johan Sonesson (M), Region Skane (ordfdrande)

Lennarth Forberg (M), Region Blekinge

Mikaela Waltersson (M), Region Flalland

Maria Frisk (KD), Region Jdnkdpings Ian

Mikael Johansson (M), Region Kronoberg

Christina Mattisson (S), Region Blekinge

Malin Wengholm (M), Region Jdnkopings Ian

Flenrietta Serrate (S), Region Kronoberg

Flenrik Fritzon (S), Region Skane

Lars Karlsson (C), Region Blekinge

Christer Jonsson (C), Region Kalmar Ian

Sven Sunesson (C), Region Kronoberg

Anna Jahnke (M), Region Skane
Peter J Olsson (M), pol sek Region Skane

Sara Mellander (S), pol sek Region Skane

Daniel Ihreborn (M), pol sek Region Jdnkdpings Ian

Jdrgen Preuss, Region Halland

Alf Jdnsson, Region Skane

Ulf Fransson, Region Jdnkdpings Ian

Thorbjdrn Lindhqvist, Region Skane

Gunne Arnesson Ldvgren, Region Skane

1. Faststallande av dagordning

Carl Johan Sonesson halsade valkommen och styreisen godkande det utskickade forslaget till

dagordning med nagra tillagg under ovriga fragor.

2. Justeringsperson

Lennarth Forberg, Region Blekinge valdes att justera motesanteckningarna.

3. Anteckningar fran senaste styrelsemotet

Anteckningarna fran styrelsens mote den 5 december 2019 godkandes med kompletteringen till

beslutet i punkt 13 (om att trafikdirektorerna far i uppdrag att ta fram en nulagesbild, kommande

behov samt forslag pa gemensam tagfordonsstrategi) att VD for Oresundstag adjungeras till gruppen.

4. Lagesrapportfran arbetsgrupperna och utskottens arbete

Ulf Fransson kompletterade lagesrapporten for regional utveckling med att kontakter kommer att tas

med kulturutskottet och infrastruktur- och kollektivtrafikutskottet for genomforande av den

sydsvenska digitala arenan som star inskrivet i samverkansavtalet kring bredband. Vidare planeras en

utbildningsdag kring bredband under hosten 2020 for Regionsamverkan Sydsveriges styrelse och

ersattare samt regionala utvecklingsutskottet. Maria Frisk stodjer lagesrapporten och patalaratt

arbetet med samverkansavtalet mellan RSS och IP-Only fortgar planenligt och kartlaggningsfasen ar

nu mot slutet. Nu vidtar planlaggning och kontakter med natagare och andra intressenter for att visa

pa utbyggnadsalternativ. Da erfordras att samtliga regioner staller resurser till forfogande for arbetet

for att na upp till avtalet men ocksa for att matcha satsningen fran var avtalspart.
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Thomas Strand, sammankallande i beredningsgruppen for arbetsmarknad och kompetensfbrsorjning

berattade att man utgar fran positionspapperet samt overenskommelsen med Arbetsformedlingen i
sitt arbete, arbetar med yrkeshogskoleutbildningar, bar svarat pa remissen pa en langsiktig,
samordnad och dialogbaserad styrning av hogskolan samt gjort inspel till rundabordssamtal med
arbetsmarknadsdepartementet. Vidare bar inspel gjorts till utbildnings-, arbetsmarknads- samt
naringsdepartementet i anslutning till arbetsmarknadsutredningen. En heldag kring utbildningskartor
och varsel / omstallning bar genomfdrts. Moten med arbetsformedlingen kring overenskommelsen
bar agt rum dar fokus nu bandlar om de fyra aktivitetsmalen. En forsta sammanstallning av befintliga
prognoser och analyser av kompetensbebov i bela Sydsverige bar tagits fram liksom en kartlaggning
av de utvecklingsomraden dar regionerna och Arbetsformedlingen kan ansoka om EU-medel for
utbildningsinsatser, en samlad analys av utbildningsutbudet med fokus pa yrkesutbildning samt en
strategi for bur man regionalt banterar och samordnar arbetet med omstallning.

Annika Pegelow fran Arbetsformedlingen berattade om myndigbetens reformarbete.
Arbetsformedlingen blir kvar som viktig expertmyndigbet med ansvar for arbetsmarknadspolitikens

genomforande som ar en fdrutsattning for en framgangsrik integration ocb ekonomisk utveckling i
samballet. Reformeringen ska vara klar 2022. Det finns stora krav pa digital infrastruktur for att mota
marknaden med fristaende aktorer. Det finns stora krav pa leverans i regleringsbrevet med tydligt

uppdrag att fulit ut nyttja de medel till arbetsmarknadspolitiska insatser som finns. I den nya
inriktningen ar det tydligt att matcbande ocb rustande insatser i buvudsak ska utforas av fristaende
aktorer inklusive ideella aktorer. Reformeringen ska inte vila pa LOV (lagen om valfribetssystem). Den

eller de uppbandlingsformer som ar mest andamalsenliga for respektive tjanst ska anvandas.

Mojiigbeter ska ges till medverkan for lokala eller regionala aktorer med kannedom om

arbetsmarknaden pa lokal ocb regional niva, liksom mindre aktorer med sarskild kompetens. Det ska

finnas en mangfald av aktorer, men inte fler an att det gar att sakerstalla kontroll av kvalitet ocb

resultat som ska vara styrande. Arbetsformedlingens analys infbr reformeringen finns att ta del av pa

Arbetsformedlingens webbsida.

Sven Sunesson ordforande i infrastruktur- ocb kollektivtrafikutskottet redogjorde for bur arbetet ar

organiserat i utskottet med sammankallande, kontaktpersoner ocb beredningsgrupper inom

kollektivtrafikforfbrsaljning ocb marknad, utvecklingsgrupp biljettsystem, trafikgruppen samt

teknikgruppen befintliga biljettsystem. Vidare redogjordes for bur arbetet ar upplagt med revidering

av positionspapper ocb prioriteringar for infrastruktur under 2020-2021 infor dialog ocb
paverkansarbete med mera i anslutning till inriktningsunderlag, infrastrukturproposition ocb
planeringsdirektiv som forvantas komma 2021-2022. Inom kollektivtrafiken kommer bandlingsplan

ocb tagfordonsstrategi att utarbetas samt eventuellt kompletterande analyser.

Styrelsen ger arbetsgruppen for infrastruktur ocb kollektivtrafik i uppdrag att undersoka bur

tidplanen ser ut for beslut kring lanefinansiering av bbgbastigbetsbanan ocb om de medel som frigbrs
om lanefinansiering kan mojiiggbra tidigarelaggning av andra objekt ocb om det finns mojiigbet for

Sydsverige att agera for att fa del av frigjorda medel.

Vicky Sverkersson, Region Halland ocb Mia Carlsson, Byteatern Kalmar Lansteater redogjorde for

projektet danssamverkan som startade 2016. Uppdraget bandlar om kompetensutveckling,

samproduktion, turneutbyte, publikutveckling samt digitalisering. Turneutbyte bar genomfdrts med

tre fdrestallningar; Cuttlefish, Nayrab, Typiskt typisk samt Djurens karneval som bar premiar den

29/2 i Falkenberg. Total kostnad for projektet under 2016-2019 bar varit 8 481 tkr varav 3 360 tkr ar

interna kostnader for institutionerna ocb 2 480 tkr statlig finansiering. En framtidsplan ar att

permanenta natverket Danssamverkan i Sydsverige, att skapa en stark infrastruktur pa institutionell

niva for Danskonst i sddra Sverige, att oka tillgangligbeten till danskonst ocb ge regionen en starkare

rdst nationellt ocb internationellt, allt detta kraver tydliga uppdrag ocb avtal eller dverenskommelser

samt ekonomisk fdrstarkning. Vid styrelsens majmdte aterkommer diskussionen om ekonomi ocb

finansiering.

Styrelsen lagger informationen till bandlingarna.
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5. Ekonomisk lagesrapport

Styrelsen godkanner den ekonomiska lagesrapporten som per 2020-01-31 bland annat innebar att
utgifterna uppgar till 137 tkr och att det finns 2 842 tkr pa kontot. Kostnaderna per 2019-12-31

uppgick till 2 865 367 kroner och pa bankkontot fanns da 1 526 577 kroner.

6. Arsberattelse 2019 samt revision och arsmote

Styrelsen godkanner arsberattelsen samt att arsmotet genomfors per capsulam. Regionerna

uppmanas att godkanna arsberattelsen i sina organisationer samt att vaija ledamoter till arsmotet

(for de som inte redan gjort det).

7. Samverkansformer 1 Bryssei

Carin Peters gjorde en foredragning kring samverkan mellan Skane European Office (SEC) och

Smaland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS) samt hur man eventuellt kan utveckia samverkan.

En redogorelse gjordes ocksa for hur Greater Copenhagen European Office (GCPHEU) arbetar.

Styrelsen enades om att det i nulaget inte ar aktuellt med en sammanslagning av kontoren och gav

ett uppdrag till ledningsgruppen att ta fram en modell for hur samverkan kan utvecklas mellan

kontoren for Sydsverige. Fragan aterkommer vid nasta styrelsemote.

8. Fdrberedelse infor politikerforum

Vid senaste politikerforum den 21/2 lyftes fragan om arbetsformedlingens roll dar man spelade in de

regionala politiska organisationernas mdjiigheter till uppdrag. Digitaliseringen var en annan fraga

som lyftes dar det konstateras en stor brist pa medel for genomforande. Nar det galler

livsmedelsstrategin konstaterades att statliga anslag huvudsakligen riktas till statliga myndigheter.

Diskussion fordes ocksa kring regionala uppdrag i forhallande till lansstyrelsernas uppdrag.

Vid styrelsemotet den 14-15/5 finns mojiighet att forbereda gemensamma inspel fran Sydsverige till
politikerforum som da ar den 29/5.

9. Styrelsemotet den 14-15 maj

Styrelsen var positiv till forslaget till upplagg av motet pa Kosta Boda, men foreslar att det bdrjar fore

lunch den 14/5 da det finns manga fragor att behandla.

10. Ovriga fragor

Kommunutredningens slutbetankande ror inte direkt regionerna men det kan anda finnas skal att pa

en bvergripande niva foija fortsattningen pa arbetet.

Forslag lyftes om att Sydsverige ska kontakta Visit Sweden vilket det regionala utvecklingsutskottet

far i uppdrag att ta fram ett forslag.

Det finns information om att vissa regioner inte ska betala mobilitetsersattning for

folkhdgskoleelever. Styrelsen beslutade att det ska bli en foredragning i denna fraga vid

oktobermotet for att klargora vad som galler.

11. Kommande moten

Nasta styrelsemote artorsdagen den 14/5 eventuellt med start fore lunch till fredagen den 15/5 kl 13
pa Kosta Boda Art Hotel i Kosta. Kommande moten ar inplanerade till

-  torsdagen den 8/10 kl 10-12 i Kristianstad
-  torsdagen den 3/12 kl 10-12 i Kristianstad

antecknat av Gunne Arnesson Lovgren

Carl Johar/Sonesson Lennarth Forberg

Ordforande Justeringsperson
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