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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE 
 
Anteckningar från ledningsgruppsmöte 7 april 2022 

   

 
Mötet ägde rum torsdagen den 7 april 2022 klockan 13.30-13.50 via Teams. 
 

Närvarande: 
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande) 
Anna-Lena Malm, Region Blekinge 
Jörgen Preuss, Region Halland 
Karin Hermansson, Region Jönköpings län 
Ingeborg Eriksson, Region Kalmar län 
Martin Myrskog, Region Kronoberg 
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 25 mars 2022. 
 

3. Lägesrapport från utskott och arbetsgrupper 
Ledningsgruppen godkänner lägesrapporterna.  
 

4. Äskande för analys och kartläggning av funktionella samband och ortsstruktur i södra 
Sverige (kunskapsunderlag) 
Ledningsgruppen föreslår styrelsen besluta att avsätta upp till 800 000 kronor för genomförande av 
en analys och kartläggning av funktionella samband och ortsstruktur i Sydsverige. 
 

5. Delrapport interregional audiovisuell strategi 
Ledningsgruppen godkänner delrapporten som läggs till handlingarna. Vid styrelsemötet kommer en 
föredragning att ges, därefter skickas rapporten ut till regionerna för synpunkter innan den kommer 
tillbaka till ledningsgruppen i september och därefter beslutas vid styrelsemötet i oktober. 
 

6. Förslag till upplägg av styrelsemötet 5-6 maj 
Ledningsgruppen godkänner förslaget till upplägg av styrelsens möte.  
 

7. Ekonomisk lägesrapport 
Ledningsgruppen lägger rapporten till handlingarna. 
 

8. Övriga frågor 
På regionsamverkan.se finns en uppdaterad powerpointpresentation för den som behöver informera 
om det sydsvenska samarbetet. 41 personer har svarat på enkäten inför nästa mandatperiod, 
påminnelse kommer att skickas ut inom kort. 
 

9. Kommande möten 
Nästa ledningsgruppsmöte är torsdagen den 1/9 klockan 13.30-14.30 via Teams. Nästa styrelsemöte 
är den 5-6/5 i Kosta.   

                         
antecknat av Gunne Arnesson Lövgren       

https://regionsamverkan.se/moten-och-dokument/kommunikation-grafisk-manual-och-ppt-presentation/
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