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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE 
 

Anteckningar från styrelsemöte den 24 september 2021 

   

 

Mötet ägde rum fredagen den 24 september klockan 14 - 14.30 via Teams.  
 

Närvarande: 
Anna Jähnke (M), Region Skåne (ordförande)   
Lennarth Förberg (M), Region Blekinge 
Maria Frisk (KD), Region Jönköpings län 
Angelica Katsanidou, (S), Region Kalmar län 
Helene Andersson (C), Region Halland 
Magnus Johansson (S), Region Blekinge 
Henrietta Serrate (S), Region Kronoberg 
Yvonne Augustin (S), Region Skåne 
Sara Mellander (S), pol sek Region Skåne 
Jane Ydman, Region Jönköpings län 
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne 
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne 
 

1.  Val av ordförande 
Då Carl Johan Sonesson var förhindrad att delta valdes Anna Jähnke att leda mötet. 

2.  Fastställande av dagordning 
Styrelsen godkände det utskickade förslaget till dagordning.  

3. Justeringsperson 
Helene Andersson, Region Halland valdes att justera anteckningarna från dagens möte. 

4. Anteckningar från senaste styrelsemötet 
Anteckningarna från styrelsens möte den 21 maj 2021 godkändes.  

5. Förberedelse inför politikerforum den 1/10 
Punkterna på dagordningen till den 1/10 gicks igenom och följande synpunkter lyftes, när det gäller: 

- statskontorets utredning om regionernas erbjudanden och länsstyrelsernas roll så behöver 
länsstyrelsernas roll förtydligas, detta är också en fråga som är viktig för regionerna att följa, 
denna punkt bör lyftas på nästa styrelsemöte 

- handlingsplanen med koppling till den nationella strategin så behövs en samordning mellan 
departementen, regionerna upplever också att det regionala perspektivet inte riktigt tas in 

- strategin för fiske så är detta viktigt för Blekinge, att det är ett fiske som går att leva på, det 
finns stora motsättningar mellan industrifisket och det mindre fisket som behöver hanteras på 
ett klokt sätt. Det finns förändringar i budgetpropositionen som bland annat anger att 
Länsstyrelsen i Halland för fem länsstyrelsers räkning ska ha hand om fiskepolitiken 

- sammanhållningspolitiken så har man på tisdag 28/9 ett möte i södra Sverige med Roger 
Mörtvik, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, som ett resultat av den skrivelse 
Regionsamverkan Sydsverige skickat in avseende ESF+. Efter det mötet finns eventuellt mer 
insyn i planeringen framöver och möjligheter till att påverka budgeten. 

- infrastruktur behöver de sydsvenska prioriteringarna lyftas och de tuffa behoven som finns i 
Sydsverige så inte alla resurser flyttas till Norrland. Även frågan om kompetensförsörjning när 
det gäller personer som ska bygga vägar och järnvägar behöver lyftas.  

 
Förslag till ämnen att lyfta framöver i politikerforum: 

- arbetsmarknadsfrågor och hur regionerna kan jobba framöver med Arbetsförmedlingen 
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- bredbandssatsningar, 1,6 mrd inledningsvis men minskar därefter – bör följas upp i 
politikerforum under 2022 

- regionernas regionala utvecklingsansvar i förhållande till länsstyrelsernas roll 
- elkapaciteten behöver följas upp i politikerforum längre fram, regelverket behöver förenklas 

bland annat när det gäller förnybara energikällor 
 
Det kan vara svårt för regionstyrelseordförande att bidra med inspel i dessa förmöten då man inte 
deltar i politikerforum. I vissa regioner arrangeras förmöte till detta möte och man menar att vi i 
Sydsverige ska vara en tydlig och tung röst i dessa forum. Dock kan man inte binda sig för några 
åsikter, det går inte att ha en lista från Regionsamverkan Sydsveriges styrelse med synpunkter men det 
är bra att resonera om frågor som kan lyftas. Sammanfattningsvis så handlar det om att förstärka det 
som vi gemensamt tycker är viktigt. Möjligtvis kan syftet tydliggöras vad gäller dessa förmöten. 
Ursprungligen har önskemålet lyfts på styrelsen att som en punkt på styrelsens dagordning ha en 
diskussion om vad man vill lyfta på politikerforum, det är inte alltid styrelsens mötesdatum varit 
synkroniserade i tid varför det blivit ett eget halvtimmes förmöte istället. Vid nästa styrelsemöte lyfts 
denna diskussion för tydliggörande kring former och struktur.  
 

De ledamöter som deltar vid politikerforum tar med sig synpunkterna ovan och återkoppling sker vid 
nästa styrelsemöte.  
 
6. Skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet 
Styrelsen förmedlar budskapet i skrivelsen vidare i lämpliga forum och lägger informationen till 
handlingarna. 
 

7. Övriga frågor 
Inga övriga frågor lyftes.  
 

8. Kommande möte 
Nästa möte är torsdagen den 7 oktober via Teams. 
 
 
 

                        
antecknat av Gunne Arnesson Lövgren   
 
 
 

 

 
Anna Jähnke    
Ordförande 

Helene Andersson 
Justeringsperson 
 

    

 

     
 


