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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE 
 
Anteckningar från ledningsgruppsmöte 16 september 2021 

   

 
Mötet ägde rum torsdagen den 16 september 2021 klockan 13.30-14.30 via Teams. 

Närvarande: 
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande) 
Peter Lilja, Region Blekinge 
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge  
Karin Hermansson, Region Jönköpings län 
Helena Nilsson, Region Kalmar län 
Martin Myrskog, Region Kronoberg 
Malena Sandgren, Region Blekinge (sammankallande kultur) 
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 19 augusti 2021. 

3. Handlingsplan och budget 2022 
Ordförande inledde med en rekapitulering av diskussionerna vid förra ledningsgruppsmötet som är 
tagna hänsyn till i utkastet till dagens möte. Vidare informerade ordförande om de inspel som Ulrika 
Geeraedts gjort då hon har förhinder att delta, samt vissa mindre ändringar från utskottet för 
infrastruktur och kollektivtrafik i deras avsnitt som kommer att arbetas in. Blekinge, Kalmar, 
Jönköping och Kronoberg delger att de utifrån avstämningar i sina respektive organisationer är 
positiva till utkastet. Man är överens om att inga stora förändringar bör göras under 2022, det 
handlar om att hålla i och hålla ut, att bredbandsarbetet är bra och angeläget, att kultur fungerar bra, 
samt att det vore värdefullt att påbörja ett arbete med analys och kartläggning av funktionella 
samband och ortsstruktur i enlighet med kapitel 4 då det finns en större rörlighet i befolkningen 
varför det är bra att göra detta arbete gemensamt. Blekinge kommer troligtvis att spela in ytterligare 
synpunkter vid styrelsemötet och anser bland annat att det vore värdefullt att ordförande i utskotten 
adjungeras till styrelsemötena. 

4. Mötesdatum 2022 
Ledningsgruppen godkände förslaget till mötesdatum för 2022. 

5. Tillgänglighet på www.regionsamverkan.se 
Ledningsgruppen beslutar att Regionsamverkan Sydsverige upphandlar en tjänst för 
tillgänglighetsgranskning av innehåll och webbplattform till en kostnad av runt 25 000 kronor. 

6. Politikerforum 1/10 
Ledningsgruppen föreslår att arbetsgruppen för regional utveckling tar fram ett underlag inför 
politikerforum kring de aktuella frågorna (utifrån dagordningen till tjänstemannaforum) som skickas 
till styrelsens möte den 24/9. Bland annat kan en positiv kommentar ges kring den nya 
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regionalstödskartan. En reflektion kring kompetensförsörjning är att det är viktigt att ett arbete görs 
för den offentliga sektorn där det finns stora utmaningar framöver.  

7. Sydsvenskt toppmöte 11 februari 2022 
Ledningsgruppen godkänner förslaget till upplägg. Ett förslag är att även fråga Lennart Karlander på 
Trafikverket om att medverka. 

8. Ekonomisk lägesrapport 
Ledningsgruppen godkände den ekonomiska lägesrapporten per 2021-08-31 som bland annat visar 
på att det finns 1,4 mkr på bankkontot.  

9. Förslag till upplägg av styrelsemöte 24/9 och 7/10 
Ledningsgruppen godkänner förslagen till dagordning för styrelsens möten den 24/9 och den 7/10. 

9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor lyftes. 

10. Kommande möten 
Nästa ledningsgruppsmöte är torsdagen den 11/11 klockan 13.30-14.30 via Teams. 

Kommande styrelsemöten är fredagen den 24/9 klockan 14-14.30 via Teams (inför politikerforum) 
och torsdagen den 7/10.   

  

antecknat av Gunne Arnesson Lövgren                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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