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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE 
 

Anteckningar från styrelsemöte den 21 maj 2021 

   

 

Mötet ägde rum fredagen den 21 maj klockan 9 - 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 
Christina Mattisson (S), Region Blekinge 
Per Stané Persson (S) Region Halland (deltog från kl 10) 
Malin Wengholm (M), Region Jönköpings län 
Malin Sjölander (M), Region Kalmar län 
Henrietta Serrate (S), Region Kronoberg 
Henrik Fritzon (S), Region Skåne 
Helene Andersson (C), Region Halland 
Dan Sylvebo (M), Region Jönköpings län 
Christer Jonsson (C), Region Kalmar län 
Jimmy Loord (KD), Region Kalmar län 
Sven Sunesson (C), Region Kronoberg 
Anna Jähnke (M), Region Skåne (deltog fram till kl 11) 
Yvonne Augustin (S), Region Skåne 
Lovisa Aldrin (L), Region Halland, ordförande i kulturutskottet 
Karin Helmersson (C), Region Kalmar län, ordförande i regionala utvecklingsutskottet 
Ann van der Heeg Heberlein (M), pol sek Region Skåne  
Sara Mellander (S), pol sek Region Skåne 
Jörgen Preuss, Region Halland 
Anna Olsson, sammankallande regional utveckling (punkt 4 och 8) 
Ellinore Svan, Region Halland, sammankallande bredband och digitalisering (punkt 8) 
Michael Johnsson, Skåne European Office (punkt 10) 
Sven Kastö, Småland Blekinge Halland South Sweden (punkt 10) 
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 
Lennarth Förberg, Region Blekinge valdes att justera mötesanteckningarna. 

3. Anteckningar från senaste styrelsemötet 
Anteckningarna från styrelsens möte den 11 mars godkändes.  

4. Lägesrapport från utskotten och arbetsgruppernas arbete 
Karin Helmersson och Anna Olsson redogjorde för arbetet inom ramen för regionala 
utvecklingsutskottet. Sven Sunesson informerade om att skrivelse till Trafikverket kring skötsel av 
tågstationer skickats in. Lovisa Aldrin informerade om att utskottet haft två möten under året och att 
ett antal beredningsgrupper är igång. Styrelsen godkänner lägesrapporterna från utskotten och 
arbetsgrupperna.   
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5. Handlingsplan kollektivtrafik 
Sven Sunesson redogjorde kort för processen kring framtagandet av handlingsplanen. Styrelsen 
fastställer handlingsplanen för kollektivtrafik. 
 

6. Sydsvenska infrastrukturprioriteringar 
Sven Sunesson redogjorde för arbetet med att ta fram de sydsvenska infrastrukturprioriteringarna 
och föreslog några mindre justeringar i förhållande till det utskickade utkastet som utskottet enades 
om vid sitt senaste möte. Styrelsen fastställer Sydsvenska prioriteringar 2021 och en eloge uttrycktes 
för utskottets och arbetsgruppens arbete. 
 

7. Processplan för framtagande av interregional filmstrategi 
Lovisa Aldrin och Karin Helmersson redogjorde för de diskussioner som förts i kultur- och regionala 
utvecklingsutskotten kring uppdraget som styrelsen gav i december 2020 om att ta fram en 
processplan för framtagande av interregional filmstrategi. Styrelsen bekräftar att uppdraget till 
utskotten för regional utveckling och kultur ligger kvar men tydliggör att kulturutskottet har ett 
huvudansvar för uppdraget som ska genomföras i dialog och med erforderligt stöd av regionala 
utvecklingsutskottet. 
 

8. Inspel till politikerforum 
Inför mötet med politikerforum den 28 maj har beredningsgruppen för arbetsmarknad och kompetens 
samt beredningsgruppen för bredband och digitalisering bidragit med inspel att ta med sig. 
 

9. Sydsvenskt toppmöte 
Styrelsen godkänner förslaget till upplägg av det sydsvenska toppmötet som innebär att det 
genomförs den 7 oktober klockan 9.30-13 med efterföljande lunch i fullmäktigesalen i Rådhus Skåne, 
Kristianstad. Temat kommer att vara infrastruktur och bredband med medverkan av statsråd, GD 
med flera inom området.  
 

10. Rapport från Bryssel 
Michael Johnsson och Sven Kastö rapporterade från EUs arbete 2021 med koppling till de områden 
som Regionsamverkan Sydsverige är aktiv inom. Rapporteringen avslutades med ett antal frågor som 
styrelsen gav i uppdrag till ledningsgruppen att föreslå upplägg för när och hur styrelsen tar sig an 
dem.  
 

11. Återkoppling från årsmöte 
Årsmötet är genomfört och protokoll finns att ta del av på Regionsamverkan Sydsveriges webbsida. 
Styrelsen lägger informationen till handlingarna.  
 

12. 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.  
 

13. Övriga frågor 
Ordförande föreslår att ordförande i utskotten adjungeras till styrelsens möten för en bättre 
kontinuerlig dialog mellan styrelse och utskott. Frågan återkommer vid styrelsens nästa möte. 
 

14. Kommande möte 
Nästa möte är måndagen den 24/9 klockan 14-14.30 via Teams. Styrelsen beslutar ändra det 
inplanerade mötet den 7/10 till onsdagen den 6/10 klockan 14-17 med efterföljande middag i Rådhus 
Skåne Kristianstad. Styrelsen beslutar arrangera sydsvenskt toppmöte torsdagen den 7/10 klockan 
9.30-13 med efterföljande lunch. 

                        
antecknat av Gunne Arnesson Lövgren 

              
Carl Johan Sonesson   Lennarth Förberg 
Ordförande    Justeringsperson 

https://regionsamverkan.se/wp-content/uploads/2021/05/Arsmotesprotokoll-2021-Regionsamverkan-Sydsverige-inkl-bilagor-1.pdf

