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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE 
 
Anteckningar från ledningsgruppsmöte 15 april 2021 

   

 

Mötet ägde rum torsdagen den 15 april 2021 klockan 13.30-14.15 och genomfördes som ett Teams-
möte. 

Närvarande: 
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande) 
Peter Lilja, Region Blekinge 
Jane Ydman, Region Jönköpings län (från klockan 14) 
Ulf Fransson, Region Jönköpings län 
Helena Nilsson, Region Kalmar län 
Martin Myrskog, Region Kronoberg 
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.  

2. Anteckningar från senaste ledningsgruppsmötet 
Ledningsgruppen godkände anteckningarna från den 28 januari 2021. 

3. Lägesrapport från arbetsgruppernas och utskottens arbete 
Ulf Fransson konstaterade att det behövs göras prioriteringar av insatserna när det gäller 
bredbandsarbetet då tiden inte riktigt räcker till för arbetsgruppen. Det har bland annat varit mycket 
arbete med PTS (Post- och Telestyrelsen)-bidrag. Ett omtag och prioriteringar behöver göras i 
arbetsgruppen. Det behövs en legitimitet i hemorganisationen för arbetet med bredband och 
digitalisering i Regionsamverkan Sydsverige. Ledningsgruppen enades om att lyfta frågan om 
prioritering till styrelsen. 

Ulrika Geeraedts informerade om att en infrastrukturproposition planeras komma 16/4 som kommer 
att ge budgetramar för nästa planeringsomgång samt eventuell finansiering av stambanor. 
Arbetsgruppen för infrastruktur och kollektivtrafik har tagit fram en PM kring Trafikverkets planerade 
höjning av banavgifterna liksom en om Trafikverkets planerade övertagande av skötsel och 
utrustning på lokaltågstationer. 

Frågan har lyfts i det regionala utvecklingsutskottet kring vilken uppslutning som egentligen finns till 
det beslutade handlingsalternativet att ta fram en interregional filmstrategi. Utskottets ledamöter 
har uppmanats att diskutera i hemmaorganisationerna och vid nästa utskottsmöte den 30/4 
återupptas diskussionen. 

Ledningsgruppen godkänner lägesrapporterna. 

4. Handlingsplan kollektivtrafik 
Remiss har skickats ut för hantering fram till den 30/4 och handlingsplanen för kollektivtrafik 
fastställs av Regionsamverkan Sydsveriges styrelse den 21/5. Beslut om handlingsplanen för 
kollektivtrafik tas i Region Blekinges styrelse den 14/4, Region Halland den 27/4, Region Jönköpings 
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styrelse 6/4, i Region Kalmar län informeras i regionala utvecklingsnämnden, beslut tas i 
kollektivtrafiknämnden samt i styrelsen. Region Kronoberg hanterade handlingsplanen för 
kollektivtrafik den 13/4 och i Region Skåne beslutas i kollektivtrafiknämnden den 28/4 och i styrelsen 
den 29/4. Ledningsgruppen lägger informationen till handlingarna. 

5. Sydsvenska infrastrukturprioriteringar 
Arbetsgruppen har tagit fram ett första utkast till sydsvenska infrastrukturprioriteringar samt en skiss 
på layout. Förslaget hanteras av utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik den 16/4, därefter sker 
förankring i medlemsorganisationerna, den 17 maj godkänner utskottet dokumentet innan det 
slutligen fastställs av styrelsen den 21/5. Ledningsgruppen lägger informationen till handlingarna. 

6. Planering för sydsvenskt toppmöte 
Då det finns frågetecken med anledning av corona så föreslår ledningsgruppen att det planerade 
toppmötet den 2/9 flyttas fram en månad alternativt genomförs som halvdag via Teams. 

7. Årsberättelse 2020, revision, hantering i regionerna samt årsmöte 
Region Blekinge har godkänt årsberättelsen den 14/4, Region Halland den 14/4, Region Jönköping 
den 6/4, Region Kalmar godkänner den 12/5, Region Kronoberg den 13/4, och Region Skåne den 
26/3. 

8. Förslag till upplägg av styrelsemöte 21/5 
Ledningsgruppen godkänner förslaget till upplägg för styrelsens möte den 21/5. Då SKR har möte är 
det få från ledningsgruppen som kommer att kunna delta. 

9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor lyftes. 

10. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte är fredagen den 21/5 klockan 8.30-12 via Teams.  

Nästa ledningsgruppsmöte är torsdagen den 19/8 klockan 13.30-14.30 via Teams. 

 
 

  

 
 
antecknat av Gunne Arnesson Lövgren                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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