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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE 
 
Anteckningar från styrelsemöte den 11 februari 2022 

   

 

Mötet ägde rum fredagen den 11 februari klockan 13.30 – 14.15 via Teams.  
 
Närvarande: 
Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne (ordförande)   
Lennarth Förberg (M), Region Blekinge 
Mikaela Waltersson (M), Region Halland  
Mia Frisk (KD), Region Jönköpings län 
Angelica Katsanidou (S), Region Kalmar 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  
Henrik Fritzon (S), Region Skåne 
Elin Petersson (M), Region Blekinge 
Magnus Johansson (S), Region Blekinge 
Helene Andersson (C), Region Halland 
Karin Helmersson (C), Region Kalmar län 
Jimmy Loord (KD), Region Kalmar län 
Sven Sunesson (C), Region Kronoberg 
Anna Jähnke (M), Region Skåne  
Yvonne Augustin (S), Region Skåne 
Peter J Olsson (M), pol sek Region Skåne  
Sara Mellander (S), pol sek Region Skåne 
Jörgen Preuss, Region Halland 
Karin Hermansson, Region Jönköpings län  
Ulrika Geeraedts, Region Skåne 
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne 
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne 
 
 

Carl Johan Sonesson hälsade välkommen till mötet. 
 
1.  Fastställande av dagordning 
Styrelsen godkände det utskickade förslaget till dagordning.  

2. Justeringsperson 
Mia Frisk, Region Jönköpings län valdes att justera mötesanteckningarna. 

3. Anteckningar från senaste styrelsemötet 
Anteckningarna från styrelsens möte den 2 december 2021 godkändes.  

4. Remissvar på förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 
Förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 diskuterades vid extrainsatt möte i 
utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik den 17 december, en beredning bestående av en politiker från 
respektive region tillsattes för att ta fram förslaget till yttrande och förankra detta i sin respektive region. 



 2 (2) 
 

Utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik beslutade den 28 januari om förslaget till remissvar som sänts 
ut med handlingarna till dagens möte. Den 3 februari behandlade ledningsgruppen förslaget. Region Blekinge 
inkom den 11/2 med förslag till tillägg i remissvaret. Styrelsen godkände infrastruktur- och 
kollektivtrafikutskottets förslag till remissvar som skickades ut med handlingarna inför styrelsemötet. Vid 
tvådagarsmötet i maj lyfts en diskussion om styrelsens fortsatta arbetsformer. 
 
 

5. Förslag till påverkansarbete infrastruktur 
Styrelsen beslutade vid mötet den 2 december ge ledningsgruppen i uppdrag att ta fram ett förslag till 
påverkansarbete för hur Sydsverige kan få större genomslag för sina prioriterade projekt med koppling till 
Trafikverkets förslag till nationell plan 2022-2033. Förslaget har diskuterats i ledningsgruppen och är 
avstämt med arbetsgruppen och utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik. Styrelsen godkänner 
förslaget till påverkansarbete.  
 
Vid styrelsemötet den 2 december beslutades att Region Halland utarbetar ett förslag till debattartikel, 
ledningsgruppen har berett ärendet och utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik har sett över artikeln. 
Styrelsen godkänner det av utskottet bearbetade förslaget till debattartikel som sekretariatet skickar vidare 
till Dagens Samhälle för publicering. 
 

6. Uppdrag energiförsörjning 
Ledningsgruppen fick vid styrelsemötet den 2 december i uppdrag att ta fram ett förslag till uppdrag hur 
Regionsamverkan Sydsverige kan arbeta med elförsörjningsfrågan. Styrelsen beslutar att en 
beredningsgrupp tillsätts kring energiförsörjning under arbetsgruppen och utskottet för regional utveckling. 
Styrelsen beslutar att Region Skåne är sammankallande i beredningsgruppen. 
 

7. Årsberättelse 2021 
Styrelsen godkänner årsberättelsen samt att årsmötet genomförs via Teams. 
 

8. Ekonomisk lägesrapport 
Styrelsen godkänner den ekonomiska lägesrapporten per 2021-12-31 som bland annat visar prognosen att 
det finns 3 120 815 kronor på bankkontot. Överskottet beror på att ersättning för nedlagt arbete inte tagits 
ut av flera regioner. 
 

11. Övriga frågor 
Christer Jonsson har mailat och tackat för fina blommor som skickades i anslutning till att han lämnade sitt 
uppdrag i Regionsamverkan Sydsverige den 1 januari.  
 
Sven Sunesson lämnar sina politiska uppdrag den 1 mars och tackar för givande samarbete. Styrelsen tackar 
för alla värdefulla insatser Sven bidragit med i det sydsvenska samarbetet. 
 

12. Nästa möte 
Nästa möte är torsdagen den 24/3 klockan 10-12 via Teams. 
 
 

                               
antecknat av Gunne Arnesson Lövgren 
 
 

 

 
 
 

 
Carl Johan Sonesson   Mia Frisk 
Ordförande    Justeringsperson 
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