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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE 
 
Anteckningar från ledningsgruppsmöte 19 november 2020 

   

 
Mötet ägde rum torsdagen den 19 november 2020 klockan 13-13.50 och genomfördes som ett 
Teams-möte. 

Närvarande: 
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande) 
Peter Lilja, Region Blekinge  
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge 
Jörgen Preuss, Region Halland 
Ingeborg Eriksson, Region Kalmar län 
Jane Ydman, Region Jönköpings län 
Ulf Fransson, Region Jönköpings län 
Ulrika Geeraedts, Region Skåne 
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne (sekreterare) 
 

 
 

1. Fastställande av dagordning 
Thorbjörn Lindhqvist hälsade välkommen och det utsända förslaget till dagordning godkändes. 
Önskemål framfördes om att handlingarna skickas ut som separata dokument för varje ärende, inte 
som ett samlat för att underlätta om någon vill skicka vidare i sin organisation. 

2. Anteckningar från senaste ledningsgruppsmötet 
Ledningsgruppen godkände anteckningarna från den 3 september 2020. 

3. Lägesrapport från arbetsgruppernas och utskottens arbete 
För infrastrukturprocessen bedöms det behövas extra tid för dialog vid styrelsemötet, 
förankringsprocessen på hemmaplan är viktig liksom hela processen inom Regionsamverkan 
Sydsverige för att hålla samman arbetet. Frågan lyftes hur hearingen hanteras den 16 december och 
vid styrelsens möte kommer detta att tydliggöras liksom remissvaret på inriktningsunderlaget.  

Ledningsgruppen godkände i övrigt lägesrapporterna. 

4. Handlingsplan kollektivtrafik 
Handlingsplanen för kollektivtrafik är ett bra dokument med mycket värdefull information. Förslag 
lyftes dock om att återremittera handlingsplanen till utskottet och arbetsgruppen för att se över och 
eventuellt lyfta ut fordonsdelen i nuläget. Ledningsgruppen tar inte ställning utan överlåter åt 
styrelsen att hantera frågan.  

5. Remissvar på inriktningsunderlaget för transportinfrastrukturplaneringen 
Vid styrelsens möte den 3 december kommer ett utkast till gemensamt remissvar på Trafikverkets 
inriktningsunderlag att finnas som styrelsen får ta ställning till.  

6. Förslag till lobbyarbete kring bredband 
Ledningsgruppen godkänner förslaget till ramverk för påverkansarbete kring bredband, men vill se 
det förtydligat till styrelsens möte den 3/12. Kring stödsystem på kort och lång sikt bör spelas in att 
regionerna kan hantera dessa på motsvarande sätt som görs inom infrastrukturområdet. 



 

 2 (2) 
 

7. Inspel till politikerforum den 4 december 
Ledningsgruppen ber beredningsgruppen för arbetsmarknadsfrågor och kompetensförsörjning att 
återkomma med inspel efter sitt möte den 19/11.  

8. Hantering i respektive region av handlingsplan och budget 2021 
Region Blekinge beslutar först efter den 3/12 men har inga avvikande synpunkter på innehållet, 
Region Halland beslutar den 25/11, Region Jönköpings län den 24/11, Region Kalmar län beslutade 
den 28/10, Region Kronoberg den 10/11 och Region Skåne den 12/11.  

9. Hantering i respektive region av positionspapper för infrastrukturplanering 
Region Blekinge beslutade i regionstyrelsen den 28/10, Region Halland beslutar den 25/11, Region 
Kalmar län beslutar i regionfullmäktige i mars 2021, Region Jönköping beslutar i februari 2021 och 
Region Skåne beslutar i regionala utvecklingsnämnden den 20/11 och i regionstyrelsens 
arbetsutskott den 24/11.  

10. Hantering av filmutredningen i respektive region 
Ledningsgruppen lägger informationen till handlingarna och förmedlar vidare till styrelsen vikten av 
att efter beslut om fortsatt uppdrag även anslå medel till uppdraget samt att tydliggöra att det är ett 
gemensamt uppdrag för utskotten för regional utveckling och kultur.  

11. Styrelsemötet den 3 december 
Ledningsgruppen godkänner förslaget till dagordning för styrelsens möte den 3 december men 
föreslår att dialogen kring påverkansarbete när det gäller bredband läggs inom ramen för själva 
styrelsemötet mellan 9.30 och 12.30.  

12. Förslag kring bredbandsutbildning 
Ledningsgruppen godkänner förslaget att senarelägga bredbandsutbildningen.    

13. Övriga frågor 
Ledningsgruppen godkänner förslaget att skrivelserna kring infrastruktur hanteras av utskottet och 
arbetsgruppen för infrastruktur och kollektivtrafik i enlighet med styrelsens tidigare beslut (2020-10-
08 punkt 5) att ge utskottet i uppdrag att söka dialog och samverkan med Trafikverket och 
infrastrukturdepartementet samt förbereda remissvar och yttranden med koppling till nationell plan 
för transportsystemet samt stambanor för höghastighetståg. 

15. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte är den 3/12 klockan 9.30-12.30 via Teams och i Kristianstad.  

Nästa ledningsgruppsmöte är torsdagen den 28/1 klockan 13.30-14.30 via Teams då även 
sammankallande i arbetsgrupperna bjuds in. 

 
 

  

 
 
antecknat av Gunne Arnesson Lövgren                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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