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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE 
 
Anteckningar från styrelsemöte den 2 december 2021 

   

 

Mötet ägde rum torsdagen den 2 december klockan 10 – 11.30 via Teams.  
 
Närvarande: 
Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne (ordförande)   
Lennarth Förberg (M), Region Blekinge 
Mikaela Waltersson (M), Region Halland  
Maria Frisk (KD), Region Jönköpings län 
Mikael Johansson (M), Region Kronoberg 
Malin Wengholm (M), Region Jönköpings län 
Malin Sjölander (M), Region Kalmar län (deltog från klockan 10.30) 
Henrik Fritzon (S), Region Skåne 
Elin Petersson (M), Region Blekinge 
Magnus Johansson (S), Region Blekinge 
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Region Halland 
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län (deltog från klockan 10.20) 
Christer Jonsson (C), Region Kalmar län 
Jimmy Loord (KD), Region Kalmar län 
Sven Sunesson (C), Region Kronoberg 
Robert Olesen (S), Region Kronoberg 
Anna Jähnke (M), Region Skåne  
Yvonne Augustin (S), Region Skåne 
Karin Helmersson (C), Region Kalmar län  
Peter J Olsson (M), pol sek Region Skåne  
Jörgen Preuss, Region Halland 
Jane Ydman, Region Jönköpings län 
Ulrika Geeraedts, Region Skåne 
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne 
Anna Olsson, sammankallande regional utveckling  
Martin Risberg, kontaktperson arbetsgruppen för infrastrukturplanering 
Antje Andersson, kommunikatör, Region Skåne 
Ellinore Swahn, sammankallande beredningsgruppen för bredband och digitalisering (deltog klockan 11-11.30) 
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne 
 
 

Carl Johan Sonesson hälsade välkommen till mötet. 
 
1.  Fastställande av dagordning 
Ett upprop gjordes och styrelsen godkände det utskickade förslaget till dagordning.  

2. Justeringsperson 
Mikaela Waltersson, Region Halland valdes att justera mötesanteckningarna. 

3. Anteckningar från senaste styrelsemötet 
Anteckningarna från styrelsens möte den 7 oktober godkändes.  
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4. Lägesrapport från utskotten och arbetsgruppernas arbete 
Sven Sunesson föreslog att Regionsamverkan Sydsverige ska arbeta med elförsörjningsfrågan. Styrelsen 
beslutade ge ledningsgruppen i uppdrag att ta fram ett förslag till uppdrag, vad det ska innefatta och var det 
organisatoriskt ska höra hemma.  
 
Styrelsen lägger i övrigt lägesrapporterna till handlingarna.   
 

5. Trafikverkets förslag till nationell plan 
Lennart Andersson, Regional Direktör Syd på Trafikverket föredrog de delar i förslaget till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 som berör Sydsverige. Planen omfattar 800 miljarder kronor varav 
drygt hälften ska användas till utveckling av transportsystemet. Även om det är mycket pengar så räcker de 
inte till att genomföra alla regioners önskemål. Det betonades att den nuvarande planen 2018-2029 gäller 
tills den nya är beslutad varför det är viktigt att skriva remissvar. Styrelsen beslutade att ledningsgruppen 
får i uppdrag att ta fram ett förslag till påverkansarbete för hur Sydsverige kan få större genomslag för sina 
prioriterade projekt.  
 
Region Halland tar ansvar för att ta fram ett förslag till debattartikel med budskapet att satsningar på 
stambanorna ska läggas utanför nationella planens finansiering för att därmed möjliggöra ytterligare 
satsningar i regionerna.  
 

6. Fastställande av handlingsplan och budget 2022  
Styrelsen fastställer Regionsamverkan Sydsveriges handlingsplan och budget för 2022 med utblickar för 
2023 och 2024. 
 
Det är bra med utvärdering och översyn av verksamhet och organisation inför den nya mandatperioden. 
Vid styrelsens majmöte återkommer diskussionen.  
 

7. Äskande bredband 
Styrelsen beslutar avsätta upp till 750 tkr för 2022 för bredbandssamordning. 
 

8. Inspel till politikerforum 3/12 
Politikerforum den 3 december är inställt. 
 

9. Sydsvenskt toppmöte 
Med tillägg av elfrågan så godkänner styrelsen den föreslagna planeringen för toppmötet. 
 

10. Ekonomisk lägesrapport 
Styrelsen godkänner den ekonomiska lägesrapporten som bland annat visar prognosen att det vid årsskiftet 
kommer att vara ca 2 mkr på bankkontot.  
 

11. Övriga frågor 
Christer Jonsson lämnar sitt uppdrag i Regionsamverkan Sydsverige den 1 januari och tackar för givande 
samarbete, Karin Helmersson kommer att gå in som ersättare. Ordförande tackar Christer för den 
fantastiska resurs han varit i det sydsvenska samarbetet. 
 

12. Nästa möte 
Nästa möte är fredagen den 11/2 klockan 14-15 i Kristianstad i direkt anslutning till det sydsvenska 
toppmötet.  
 

                                   
antecknat av Gunne Arnesson Lövgren 
 
 

 

 
 

 

Carl Johan Sonesson   Mikaela Waltersson 
Ordförande    Justeringsperson 


	1.  Fastställande av dagordning
	2. Justeringsperson
	3. Anteckningar från senaste styrelsemötet
	4. Lägesrapport från utskotten och arbetsgruppernas arbete
	5. Trafikverkets förslag till nationell plan
	6. Fastställande av handlingsplan och budget 2022
	7. Äskande bredband
	8. Inspel till politikerforum 3/12
	9. Sydsvenskt toppmöte
	10. Ekonomisk lägesrapport
	11. Övriga frågor
	12. Nästa möte

