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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE 
 

Anteckningar från styrelsemöte den 11 mars 2021 

   

 

Mötet ägde rum torsdagen den 11 mars klockan 10 - 12 via Teams.  
 

Närvarande: 
Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne (ordförande)   
Lennarth Förberg (M), Region Blekinge 
Mikaela Waltersson (M), Region Halland 
Maria Frisk (KD), Region Jönköpings län 
Mikael Johansson (M), Region Kronoberg 
Henrietta Serrate (S), Region Kronoberg 
Christina Mattisson, (S), Region Blekinge 
Per Stané Persson (S), Region Halland 
Henrik Fritzon (S), Region Skåne 
Johan Sandberg (M), Region Blekinge 
Magnus Johansson (S), Region Blekinge 
Helene Andersson (C), Region Halland 
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län 
Christer Jonsson (C), Region Kalmar län 
Jimmy Loord (KD), Region Kalmar län 
Sven Sunesson (C), Region Kronoberg 
Robert Olesen (S), Region Kronoberg 
Anna Jähnke (M), Region Skåne 
Yvonne Augustin (S), Region Skåne 
Ann van der Heeg Heberlein (M), pol sek Region Skåne 
David Stenergaard (M), pol sek Region Skåne 
Sara Mellander (S), pol sek Region Skåne 
Peter Lilja, Region Blekinge 
Jörgen Preuss, Region Halland 
Jane Ydman, Region Jönköpings län 
Ulf Fransson, Region Jönköpings län 
Anna Olsson, sammankallande regional utveckling (punkt 4, 5 och 6) 
Thomas Strand, Region Jönköpings län, sammankallande arbetsmarknad och kompetensförsörjning (punkt 4 och 5) 
Ellinore Svan, Region Halland, sammankallande bredband och digitalisering (punkt 4 och 6) 
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne 
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne 
 

1.  Fastställande av dagordning 
Carl Johan Sonesson hälsade välkommen och styrelsen godkände det utskickade förslaget till 
dagordning.  

2. Justeringsperson 
Mikaela Waltersson, Region Halland valdes att justera mötesanteckningarna. 

3. Anteckningar från senaste styrelsemötet 
Anteckningarna från styrelsens möte den 15 februari godkändes.  

4. Lägesrapport från utskotten och arbetsgruppernas arbete 
Anna Olsson redogjorde för strategin för samverkan kring omställning som svarar mot det fjärde 
aktivitetsmålet i den gällande överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och Regionsamverkan 
Sydsverige. Utgångspunkten är att fortsätta utveckla samverkan i Sydsverige för att tillsammans kunna 
hantera omställning och varsel.  
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När det gäller bredband och digitalisering så fortgår kartläggningsarbetet tillsammans med IP Only. 
Fortsatt samverkan med Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF). Information sker i respektive region om 
det sydsvenska bredbandsarbetet. En skrivelse har tagits fram angående bredbandsstödet som påtalar 
betydelsen av hur processen och särskilt regionernas förutsättningar att leverera i processen kan 
stärkas inför kommande års stöd. Styrelsen godkände förslaget till skrivelse kring bredband till 
infrastrukturdepartementet och PTS (Post- och Telestyrelsen). 
 
Sven Sunesson informerade om Trafikverkets planering för en sjudubbling av banavgifterna under 
2021 och 2022. Även om det inte är mycket i pengar räknat så är det symboliskt fel signal som skickas 
ut från nationellt håll att öka kostnaderna för det hållbara resandet. Vidare informerades om att 
Trafikverket har ambitionen att ta över stationerna vilket kan begränsa regionernas möjlighet att ha till 
exempel biljettautomater på perrongerna. Sist men inte minst lyftes planen om att de sydsvenska 
prioriteringarna för infrastrukturen antas av styrelsen vid majmötet för att kunna lyftas vid en hearing 
med den nationella nivån den 27 maj.  
 
När det gäller framtagande av en interregional strategi för film som styrelsen beslutade om den 3 
december 2020 så har utskotten för regional utveckling och kultur i uppdrag att gemensamt ta fram en 
processplan för strategin för att utröna hur den politiska processen ska ske samt vilka delar av 
utredningen som bör arbetas vidare med. Utskotten ska resurssätta arbetet på både politisk nivå och 
tjänstemannanivå inom både näringsliv och kultur. Den tidigare fasen med att genomföra en 
filmutredning och den politiska styrgruppens arbete är avslutat.  
  
Styrelsen godkände lägesrapporterna från utskotten och arbetsgrupperna, däribland det regionala 
förhållningssättet kring omställning på arbetsmarknaden.  
 

5. Utvärdering samt förslag till ny överenskommelse med Arbetsförmedlingen 
Thomas Strand redogjorde för processen med utvärdering och förslag till ny överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen. I den nya överenskommelsen blir det ett ökat fokus på kompetensförsörjning. 
Den är ett tydligt ramverk för samverkan med en flexibilitet och behovsstyrd agenda över 
utvecklingsområden och insatser, projekt och aktiviteter som styrgruppen beslutar om. Syftet är 
bland annat att identifiera gemensamma utmaningar och utvecklingsområden inom 
kompetenförsörjningsområdet för att tillsammans hitta sätt att bidra till en bättre 
kompetensförsörjning i Sydsverige. 
 
Styrelsen godkände förslaget till ny överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen som 
sträcker sig till maj 2024 med förlängning två år i taget därefter om ingen part meddelar annat 
beslut. 
 
6. Påverkansarbete kring bredband 
Ellinore Svan presenterade förslaget till processupplägg för påverkansarbetet kring bredband. Under 
förutsättning att regionala utvecklingsutskottet ställer sig bakom förslaget så godkänner styrelsen 
delutkast plan för påverkansarbete – processupplägg och preliminär aktivitetsplan. Regionala 
utvecklingsutskottet får i uppdrag att arbeta vidare utifrån föreslagen inriktning. Styrelsen tar inte 
ställning till politisk grupp dedikerad till bredbandsfrågor utan överlåter åt regionala 
utvecklingsutskottet att hantera detta.   
 
7. Handlingsplan kollektivtrafik 
Styrelsen godkänner att utkastet till handlingsplan kollektivtrafik med förslag till justeringar skickas 
på remiss till regionerna. Det är viktigt att positionspapperet för infrastruktur, positionspapperet för 
kollektivtrafik, handlingsplan kollektivtrafik och de sydsvenska prioriteringarna överensstämmer och 
är helt synkroniserade. Remissen kommer att ställas till regionstyrelsen och varje region avgör själv 
hur regional utvecklingsnämnd, kollektivtrafiknämnd eller motsvarande ska involveras i utarbetandet 
av remissvaret som ska vara Regionsamverkan Sydsverige tillhanda senast den 30/4. 
 
8. Ekonomisk lägesrapport 
Styrelsen godkänner den ekonomiska lägesrapporten som bland annat visar att det finns drygt 2 mkr 
på bankkontot och att prognosen visar på att det vid årsskiftet kommer att vara runt 600 tkr på 
bankkontot.  
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9. Årsberättelse 2020, revision, hantering i regionerna samt årsmöte 
Styrelsen godkänner årsberättelsen samt förslaget till årsmöte samt uppmanar regionerna att 
godkänna årsberättelsen samt för de som inte redan valt ledamot till årsmötet att göra det.  
 
10. Övriga frågor 
Skåne European Office (SEO) och Småland Blekinge Halland South Swedan (SBHSS) har gjort en 
faktasammanställning om respektive kontor, dess budgetomslutning, antal medarbetare, uppdrag, 
mål, prioriteringar samt styrning och ledning. Vid nästa styrelsemöte bjuds representanter in från de 
båda Brysselkontoren för en dialog.  
 
Styrelsen godkänner förslaget till sydsvenskt toppmöte den 2/9 och sekretariatet får i uppdrag att 
arbeta vidare med planeringen i föreslagen riktning. Representanter från nationella nivån bjuds in till 
mötet för en dialog kring infrastruktur och bredband. Samtliga sydsvenska regioners 
styrelseledamöter och ersättare bjuds in samt alla involverade i Regionsamverkan Sydsveriges 
styrelse, ledningsgrupp, utskott, arbetsgrupper och beredningsgrupper. 
 
En återkoppling från senaste politikerforum gjordes och en diskussion följde som mynnade ut i att 
Anna Jähnke bjuder in till ett förmöte inför tisdagens möte om omställning.  
 

11. Kommande möte 
Nästa möte som var planerat till den 20-21/5 i Kosta blir enbart fredagen den 21 maj klockan 8.30-12 
via Teams. Ett tvådagarsmöte i Kosta planeras till augusti – september, datum kommer att föreslås 
inom kort. 
 

                                               
antecknat av Gunne Arnesson Lövgren      

 

  
Carl Johan Sonesson   Mikaela Waltersson 
Ordförande    Justeringsperson 


