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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE 

Anteckningar från ledningsgruppsmöte 19 augusti 2021 

Mötet ägde rum torsdagen den 19 augusti 2021 klockan 13.30-14.10 via Teams. 

Närvarande: 
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande) 
Peter Lilja, Region Blekinge 
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge (deltog från klockan 14) 
Jörgen Preuss, Region Halland 
Anna Olsson, Region Jönköpings län  
Helena Nilsson, Region Kalmar län 
Martin Myrskog, Region Kronoberg 
Christel Gustavsson, Region Kronoberg 
Ulrika Geeraedts, Region Skåne (deltog till klockan 14) 
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 15 april 2021.

3. Skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet
Utskottet för regional utveckling har skickat in en skrivelse (bilaga 1) till Arbetsmarknads-
departementet kring budgeten för ESF+ för programperioden 2021-2027 som föreslås bli avsevärt
mindre bland annat för regionerna som tillhör Sydnoden, jämfört med programperioden 2014-2020.

4. Flytt av sydsvenskt toppmöte
Ledningsgruppen föreslår styrelsen att det sydsvenska toppmötet flyttas till februari 2022 då
förslaget till nationell infrastrukturplan för 2022-2033 inte kommer den 30/9 som planerat utan först
30/11.

5. Handlingsplan och budget 2022
Inspel som lyftes vid mötet kring handlingsplan och budget 2022:
- viktigt med tid för förankrings- och dialogprocess mellan utskott och styrelse samt för

medlemsorganisationerna
- hur integrerar vi arbetet inom Regionsamverkan Sydsverige bättre i medlemsorganisationerna?
- bra att inte göra större förändringar jämfört med innevarande år
- det finns inget behov av att se över stadgarna inför 2022
- prioriteringarna för 2021 håller även för 2022 (med några omformuleringar)
- viktigt att hålla i och hålla ut i de frågor där vi påbörjat ett arbete, det tar tid att komma

någonstans inom dessa områden
- organisationen kan och bör nyttjas mer för påverkansarbete, dock behöver organisationen hitta

ny form och struktur för detta då det oftast handlar om snabba inspel
- det finns ett viktigt påverkansarbete att göra inom bredband
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- under 2022 bör utskottsstrukturen diskuteras inför nästa mandatperiod
- positivt i sak att lyfta in ett arbete med att ta fram gemensamma analyser och utvecklad

kunskap om funktionella samband ur ett storregionalt perspektiv, men det måste säkerställas
att medlemsorganisationerna orkar genomföra

- bra att fundera över hur vi bäst arbetar med kulturfrågorna
- elektrifiering skulle kunna vara ett område att lyfta inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige
- tänka mer fritt kring nya områden än klassiska tillväxtfrågor
- innan nya frågor lyfts in i organisationen är det viktigt att göra en avvägning om arbetsinsatsen

Möjlighet finns att maila fler tankar och inspel till sekretariatet (regionsamverkan.sydsverige@skane.se). 

Inför ledningsgruppsmötet den 16/9 kommer ett utkast till handlingsplan 2022 att skickas ut och 
dialogen fortsätter. Den 6/10 beslutar styrelsen om en preliminär plan, i oktober – november 
hantering i medlemsorganisationerna inför slutlig hantering i ledningsgruppen den 11/11 och beslut i 
styrelsen den 2/12.  

6. Politikerforum 1/10
I nuläget finns ingen kännedom om vilka frågor som kommer att lyftas vid politikerforum och inte
heller några inspel. Frågan återkommer vid kommande möten.

7. Ekonomisk lägesrapport
Ledningsgruppen godkände den ekonomiska lägesrapporten per 2021-07-31 som bland annat visar
på att det finns drygt 2 mkr på bankkontot.

8. Förslag till upplägg av styrelsemöte 24/9 och 6/10
Ledningsgruppen godkänner förslagen till dagordning för styrelsens möten den 24/9 och den 6/10.

9. Övriga frågor
Inga övriga frågor lyftes.

10. Kommande möten
Nästa ledningsgruppsmöte är torsdagen den 16/9 klockan 13.30-14.30 via Teams.

Kommande styrelsemöten är fredagen den 24/9 klockan 14-14.30 via Teams (inför poilitikerforum) 
och onsdagen den 6/10 (som eventuellt kommer att flyttas till den 7/10 där det ursprungligen var 
inplanerat).  

antecknat av Gunne Arnesson Lövgren   



Till Arbetsmarknadsdepartementet 1 juli 2021 

Regionsamverkan Sydsverige ser med stor oro på förslaget om 
minskade regionala medel i ESF+ för perioden 2021-2027 

Det har kommit till vår kännedom att budgeten för programperioden 2021-2027 avseende ESF+ 
föreslås bli avsevärt mindre bland annat för oss regioner som tillhör Sydnoden jämfört med budgeten 
för programperioden 2014-2020.  

Informationen om dessa förändringar och de budgetmässiga förutsättningarna har kommit sent i 
processen och vi saknar en direkt dialog med Regeringskansliet kring dessa frågor. Vi ställer oss 
frågande till skälen för det nya upplägget med minskad tilldelning. I de remissvar som lämnades 
kopplat till partnerskapsöverenskommelsen uttrycktes ett tydligt önskemål om att regionerna ska få 
möjlighet att lämna synpunkter på fördelningen av budgeten för ESF+ och vi förväntar oss att 
regeringen ska beakta denna önskan. 

Den information vi hittills fått pekar på att det finns olika orsaker till en avsevärt minskad budget för 
några programområden;  

- Arbetsförmedlingen tilldelas 20% av programmets budget i programområde B
- Barnfattigdom och social innovation hanteras separat i programområde C och E.
- Dessutom ska 25% av medlen i programområde A öronmärkas till nationella utlysningar.

Vi inom Regionsamverkan Sydsverige vill med denna skrivelse uppmana Regeringskansliet att tänka 
om kring den föreslagna budgetfördelningen. Budgetminskningen bör inte påverka de regionala 
delarna i programmet inom programområde A, i den utsträckningen som det har aviserats. Vi 
uppfattar att det finns en stark betoning från EU att medel från strukturfonderna på ett tydligt sätt 
ska knytas till de regionala och lokala behoven. Vi anser att denna princip inte återspeglas i det 
nuvarande förslaget. 

På uppdrag av regionala utskottet inom Regionsamverkan Sydsverige ifrågasätter jag 
nödvändigheten i att så mycket som 25 % av programområde A ska tilldelas 
den nationella handlingsplanen, utöver de medel som endast Arbetsförmedlingen kan söka inom 
programområde B. Vi uppmanar från regionalt håll även till att förslaget till fördelningen av medel 
inom programområde A mellan de särskilda målen “Främja livslångt lärande” och “Uppmuntra 
aktiv inkludering”, ses över och omvärderas. Vi föreslår också att man ser över möjligheten till att 
programområde E, social innovation, tilldelas regional nivå

bilaga 1



Avslutningsvis önskar vi att en dialog med regionerna om ESF+ programmets totala innehåll och 
budget genomförs under den närmaste framtiden.  

På uppdrag 

Karin Helmersson 
Ordförande regionala utskottet 
Regionsamverkan Sydsverige

bilaga 1
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