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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE 
 

Anteckningar från styrelsemöte den 7 oktober 2021 

   

 

Mötet ägde rum torsdagen den 7 oktober klockan 10 - 12 via Teams.  
 
Närvarande: 
Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne (ordförande)   
Lennarth Förberg (M), Region Blekinge 
Mikaela Waltersson (M), Region Halland (från punkt 5) 
Maria Frisk (KD), Region Jönköpings län 
Mikael Johansson (M), Region Kronoberg 
Christina Mattisson (S), Region Blekinge 
Per Stané Persson (S) Region Halland 
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 
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Region Halland 
Christer Jonsson (C), Region Kalmar län 
Sven Sunesson (C), Region Kronoberg 
Robert Olesen (S), Region Kronoberg 
Anna Jähnke (M), Region Skåne  
Yvonne Augustin (S), Region Skåne 
Lovisa Aldrin (L), Region Halland, ordförande i kulturutskottet (lämnade under punkt 8) 
Peter J Olsson (M), pol sek Region Skåne  
Sara Mellander (S), pol sek Region Skåne 
Peter Lilja, Region Blekinge 
Jörgen Preuss, Region Halland 
Jane Ydman, Region Jönköpings län 
Karin Hermansson, Region Jönköpings län 
Ulrika Geeraedts, Region Skåne 
Anna Olsson, sammankallande regional utveckling  
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne 
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne 
 
 

Carl Johan Sonesson hälsade välkommen till mötet och inledde med att beklaga att Johan Sandberg 
oväntat lämnat oss. Regionsamverkan Sydsverige skickar blommor till begravningen. 
 
1.  Fastställande av dagordning 
Ett upprop gjordes och styrelsen godkände det utskickade förslaget till dagordning.  

2. Justeringsperson 
Mikael Johansson, Region Kronoberg valdes att justera mötesanteckningarna. 

3. Anteckningar från senaste styrelsemötet 
Anteckningarna från styrelsens möte den 24 september godkändes.  
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4. Lägesrapport från utskotten och arbetsgruppernas arbete 
Anna Olsson redogjorde för arbetet utskottet och arbetsgruppen för regional utveckling. 
Påverkansarbetet fortsätter att vara en central fråga i arbetet med arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning. När det gäller bredband kommer besked om tilldelning av stödmedel att 
lämnas i november. Även om regeringen skjutit till ytterligare 500 mkr i budgeten så räcker det inte till 
allt som behöver byggas ut. Den politiska gruppen för påverkansarbete har formerats och bland annat 
kommer man att arbeta på olika spår kring finansiering. De modeller som finns idag gynnar inte de 
områden som behöver bredband mest. Corona och tydliggörandet av bredbandsbehovet är en bra 
ingång, likaså hur viktigt det är för sjukvården. Det finns fördelar om bredband ses som nationell 
infrastruktur.  När det gäller samarbetet med IP Only / Global Connect så har nätägarsamtalen 
påbörjats.  
 
Sven Sunesson informerade om att Trafikverkets förslag till nationell plan för infrastrukturen redovisas 
den 30 november och därefter går den på remiss till den 28 februari 2022. Infrastruktur och 
kollektivtrafikutskottet förbereder och styrelsen kommer att sätta in ett extra styrelsemöte den 11/2 i 
anslutning till toppmötet för beslut om Regionsamverkan Sydsveriges remisssvar. 
 
Lovisa Aldrin informerade om att utskottet haft möten den 16/9 och 1/10, det sista för beslut om 
processplan kring filmstrategi. En utredning har kommit från nationella nivån kring tillämpningen av 
principen om armlängds avstånd. En nationell dialog med kulturministern genomfördes igår och bland 
annat framfördes synpunkter kring samverkansmodellen där Sydsveriges åsikt är att regionerna ska få 
ökat beslutsmandat. Beredningsgrupperna arbetar på i sina uppdrag utifrån positionspapperet för 
kultur. 
 
Styrelsen godkänner lägesrapporterna från utskotten och arbetsgrupperna och de läggs till 
handlingarna.   
 

5. Handlingsplan och budget 2022 
Thorbjörn Lindhqvist redogjorde kort för processen kring framtagandet av och innehållet i 
handlingsplan och budget för 2022. Följande synpunkter och inspel lyftes 

- Möten före politikerforum (17/2 och 23/5) beslutades att man under 2022 provar att göra 
som informella möten för de politiker som deltar i politikerforum. Förmötena är viktiga för 
att skapa gemensamma budskap i dialogen med nationella nivån. 

- Budgeten kvarstår som tidigare, om det under hösten något år finns signaler att det inte 
finns behov att ta ut medlemsavgiften ett år så beslutar styrelsen då att avgiften inte tas ut 
det året. 

- Vikten av dialog och förankring av Regionsamverkan Sydsveriges arbete betonades men var 
och en medlemsorganisation avgör själv på vilket sätt arbetet läggs upp. 

- Under 2022 görs en enkät inom Regionsamverkan Sydsverige, svaren tas om hand av 
ledningsgruppen som presenterar förslag till eventuella ändringar i organisation och 
verksamhet inför 2023 och nästa mandatperiod. 

 
Styrelsen godkänner förslaget till handlingsplan och budget inklusive prioriteringar för 2022 och 
föreslår regionerna att godkänna förslaget. Vid styrelsens möte den 2/12 fastställer styrelsen 
slutligen handlingsplanen. 
 

6. Mötesplan 2022 
Den 17/2 och 23/5 ändras till informella möten för de som deltar i politikerforum som förberedelse 
inför dessa möten. Ett extra styrelsemöte läggs in för att besluta om remissvar på förslaget till 
nationell infrastrukturplan. De möten som varar två timmar är Teamsmöten framöver och om möjligt 
planeras för två längre möten per år som blir fysiska. Förslag lyftes om att första mötet 2023 
genomförs som internat. För 2022 beslutades följande styrelsemöten: 24/3 via Teams, 5-6/5 i Kosta, 
6/10 via Teams och 8/12 via Teams.  
 

7. Processplan för filmstrategi med äskande om resurser 
Lovisa Aldrin redogjorde för förslaget till uppdragsbeskrivning för interregional filmstrategi, 
berättade bland annat att regeringen beslutat införa produktionsincitament för film och avsätter 

https://kulturanalys.se/publikation/sa-fri-ar-konsten/
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årligen 100 mkr som ett stöd för filminspelningar. Styrelsen beslutar godkänna förslaget till 
processplan och avsätter 450 000 kronor för arbetet med interregional filmstrategi. 
 

8. Återkoppling från politikerforum 
När politikerforum genomförs digitalt blir det inte samma dialog som när det är fysiska möten. 
 
När det gäller Statskontorets utredning ”Kartläggning och analys av regeringens erbjudanden om 
uppdrag till regionerna” är det viktigt att följa arbetet och göra skrivelse eventuellt med SKR. Det är 
idag otydligt vem som gör vad och vem som har initiativet. Även Riksrevisionen håller på med en 
utredning om vem som har vilket uppdrag. Möjligheten ska undersökas att lämna remissvar i denna 
fråga.  
 
ESF+ har diskuterats vid ett tidigare möte där de sydsvenska regionerna framfört problemet med 
minskade medel men att det samtidigt finns ett regionalt ansvar, det måste ytterligare tydliggöras att 
kompetensförsörjningen är en viktig del i arbetsmarknadspolitiken och Utbildningsdepartementet 
behöver involveras i detta.  
 
Sydsverige bör vara mer tydliga med gemensamma inspel framöver. Anna Jähnke kommer att leda 
den informella gruppen som håller förberedande möten inför politikerforum och återkoppling 
kommer att ske till styrelsen. 
 
Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 

9. Sydsvenskt toppmöte 
Styrelsen godkänner förslaget till upplägg av det sydsvenska toppmötet som innebär att det 
genomförs den 11 februari klockan 9.30-13 med efterföljande lunch i fullmäktigesalen i Rådhus 
Skåne, Kristianstad. Temat kommer att vara infrastruktur och bredband och i nuläget är det klart att 
bland andra infrastrukturminister Tomas Eneroth, regionchefen för Trafikverket Lennart Andersson 
och generaldirektören för PTS Dan Sjöblom deltar.  
 

10. Ekonomisk lägesrapport 
Styrelsen godkänner den ekonomiska lägesrapporten som bland annat visar prognosen att det vid 
årsskiftet kommer att vara minst 700 tkr på bankkontot.  
 

11. Övriga frågor 
Inga övriga frågor lyftes. 
 

12. Nästa möte 
Nästa möte är torsdagen den 2/12 klockan 10-12 och genomförs via Teams.  
 
 

                                     
antecknat av Gunne Arnesson Lövgren 
 
 

 

 
 
 

 
Carl Johan Sonesson   Mikael Johansson 
Ordförande    Justeringsperson 

https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/2021/regional-utveckling--regionernas-erbjudanden--och-lansstyrelsernas-roll/
https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/2021/regional-utveckling--regionernas-erbjudanden--och-lansstyrelsernas-roll/

	1.  Fastställande av dagordning
	2. Justeringsperson
	3. Anteckningar från senaste styrelsemötet
	4. Lägesrapport från utskotten och arbetsgruppernas arbete
	5. Handlingsplan och budget 2022
	6. Mötesplan 2022
	7. Processplan för filmstrategi med äskande om resurser
	8. Återkoppling från politikerforum
	9. Sydsvenskt toppmöte
	10. Ekonomisk lägesrapport
	11. Övriga frågor
	12. Nästa möte

