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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE 
 
Anteckningar från ledningsgruppsmöte 11 november 2021 

   

 
Mötet ägde rum torsdagen den 11 november 2021 klockan 13.30-14.30 via Teams. 

Närvarande: 
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande) 
Peter Lilja, Region Blekinge 
Anna-Lena Malm (tidigare Cederström), Region Blekinge  
Karin Hermansson, Region Jönköpings län – deltog från punkt 5 
Helena Nilsson, Region Kalmar län 
Ulrika Geeraedts, Region Skåne 
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 16 september 2021. 

3. Lägesrapport från utskotten och arbetsgruppernas arbete 
Ledningsgruppen diskuterade och föreslår att det nya arbete som tillkommer från nästa år om analys 
och kartläggning av funktionella samband och ortsstruktur i södra Sverige organisatoriskt genomförs i 
en beredningsgrupp under arbetsgruppen och utskottet för regional utveckling. Ledningsgruppen 
godkänner lägesrapporterna.  

4. Handlingsplan och budget 2022 
Region Skåne godkände den 21 oktober handlingsplan och budget 2022, Region Jönköpings län och 
Region Kalmar den 26 oktober, Region Kronoberg den 9 november och Region Blekinge behandlar 
ärendet den 17 november och Region Halland den 24 november.  

5. Äskande bredband 
Ledningsgruppen föreslår styrelsen besluta avsätta upp till 750 tkr för 2022 för 
bredbandssamordning. 

6. Inför kommande tjänstemannaforum och politikerforum 
När det gäller den första handlingsplanen till nationella strategin har det handlat mycket om 
myndighetssamverkan och en dialog borde föras kring hur regionerna kan involveras i högre 
utsträckning. Den rapport som Statskontoret sammanställt kring regionernas erbjudanden och 
länsstyrelsernas roll behöver på något sätt belysas ytterligare utifrån regionernas perspektiv. 
Landshövdingarna har lämnat en rapport till regeringen om deras syn på framtidens länsstyrelser. Vidare 
bör bredband föras upp på dagordningen till politikerforum för dialog liksom en lägesrapport när det 
gäller ESFs framtida upplägg och resurser. En annan fråga som skulle behövas dialog kring är att 
länsplanerna för transportinfrastrukturen inte är synkroniserade i tid med den nationella 
transportinfrastrukturplanen vilket är ett problem. De som deltar i tjänstemannaforum (Helena, Anna-
Lena, Karin och Ulrika) för tankarna vidare och det tas också upp i ordförandeberedningen.  

https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer-2021/regional-utveckling--regionernas-erbjudanden-och-lansstyrelsernas-roll/
https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer-2021/regional-utveckling--regionernas-erbjudanden-och-lansstyrelsernas-roll/
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7. Sydsvenskt toppmöte 
Medverkande som bekräftat att de deltar i det sydsvenska toppmötet den 11/2 är Tomas Eneroth, 
Lennart Andersson Trafikverket, Mikael Larsson Trafikutskottet, Dan Sjöblom PTS, Stephan Müchler 
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Tyvärr har Patrik Sandgren från Teknikföretagen 
meddelat att han inte har möjlighet att delta. Före november månads utgång planeras ett reservera 
dagen-mail gå ut med information om mötet.  

8. Tillgänglighet på www.regionsamverkan.se 
En tillgänglighetsgranskning genomförs av Metamatrix under november månad av organisationens 
webbsida.  

9. Förslag till upplägg av styrelsemöte 2/12 
Ledningsgruppen godkänner förslaget till dagordning för styrelsens möten den 2/12. 

10. Ekonomisk lägesrapport 
Ledningsgruppen godkände den ekonomiska lägesrapporten per 2021-10-31 som bland annat visar 
på att det finns 3,9 mkr på bankkontot.  

11. Övriga frågor 
Inga övriga frågor lyftes. 

12. Kommande möten 
Nästa ledningsgruppsmöte är torsdagen den 3/2 klockan 13.30-14.30 via Teams. 

Nästa styrelsemöten är torsdagen den 2/12 klockan 10-12 via Teams och fredagen den 11/2 klockan 
14-15 för beslut om remissvaret på nationella infrastrukturplanen.   

 

  

antecknat av Gunne Arnesson Lövgren                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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