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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE 
 
Anteckningar från styrelsemöte den 5-6 maj 2022 

   

 

Mötet ägde rum från torsdagen den 5 maj klockan 12 till fredagen den 6 maj klockan 10 på Kosta Boda  
Art Hotel i Kosta.  
 
Närvarande: 
Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne (ordförande)   
Lennarth Förberg (M), Region Blekinge 
Mikaela Waltersson (M), Region Halland  
Mikael Johansson (M), Region Kronoberg (deltog till och med punkt 9) 
Christina Mattisson (S), Region Blekinge 
Per Stané Persson (S), Region Halland 
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län 
Malin Sjölander (M), Region Kalmar län  
Henrik Fritzon (S), Region Skåne (deltog till och med punkt 9) 
Elin Petersson (M), Region Blekinge 
Magnus Johansson (S), Region Blekinge 
Helene Andersson (C), Region Halland 
Lise-Lott Bensköld Olsson (S), Region Halland 
Karin Helmersson (C), Region Kalmar län 
Robert Olesen (S), Region Kronoberg 
Elizabeth Peltola (C), Region Kronoberg 
Anna Jähnke (M), Region Skåne (deltog till och med punkt 9) 
Yvonne Augustin (S), Region Skåne 
Lovisa Aldrin (L), Region Halland (deltog till och med punkt 9) 
Peter J Olsson (M), pol sek Region Skåne  
Sara Mellander (S), pol sek Region Skåne 
Peter Lilja, Region Blekinge (deltog till och med punkt 9) 
Jörgen Preuss, Region Halland (deltog till och med punkt 9) 
Ingeborg Eriksson, Region Kalmar Län 
Anna-Lena Malm, Region Blekinge 
Karin Hermansson, Region Jönköpings län (deltog till och med punkt 9) 
Ulrika Geeraedts, Region Skåne 
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne 
Anna Olsson, Region Jönköpings län 
Malena Sandgren, Region Blekinge (deltog till och med punkt 9) 
Josef Kullengård, Filmregion Sydost (deltog under punkt 5) 
Jesper Borgström, Region Skåne (deltog till och med punkt 7) 
Ellinore Swahn, Region Halland (deltog under punkt 10 och 11) 
Pernilla Isaksson, Region Halland (deltog under punkt 11) 
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne 
 
 

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



 2 (4) 
 

2. Justeringsperson 
Lennarth Förberg, Region Blekinge valdes att justera mötesanteckningarna. 

3. Anteckningar från senaste styrelsemötet 
Anteckningarna från styrelsens möte den 11 februari 2022 godkändes.  

4. Lägesrapport från utskott och arbetsgrupper 
Styrelsen godkände lägesrapporterna. Karin Helmersson berättade om arbetet i utskottet för regional 
utveckling. När det gäller arbetet med energiförsörjning efterlystes en kartläggning motsvarande det arbete 
som gjorts inom infrastruktur samt ett positionspapper som tydliggör prioriteringar för kort, medellång och 
lång sikt. Vidare behövs en verktygslåda och strategier kring vad som kan göras. Påverkansarbete behöver 
göras både gentemot nationella nivån och kommuner. Ett seminarium föreslås arrangeras inom kort för att 
fördjupa kunskapen kring hur arbetsgruppen kan arbeta utifrån det arbete som görs i Skåne. 
 
Elizabeth Peltola gav en uppdatering kring arbetet med infrastruktur och kollektivtrafik. När det gäller 
kollektivtrafiken så lyftes vikten av att de sydsvenska regionerna hjälps åt att synkronisera biljetter och 
priser för att underlätta för resenärerna. Regionerna bör enas om ett gemensamt hållbart system.  
 
Lovisa Aldrin berättade om hur arbetet fortskrider i kulturutskottet, arbetsgruppen och 
beredningsgrupperna. En film (som är tillgänglig på YouTube)  har tagits fram som svar på visat intresse från 
nationella nivån, myndigheter och andra regioner. Det interregionala samarbetet i Sydsverige kompletteras 
med finansiering från Kulturrådet, varje region går in med 165 tkr och från nationellt håll kompletteras med  
1 800 tkr vilket ger en total budget på 2 790 tkr som innebär att för varje enskild region innebär projektet 16 
gånger pengarna i uppväxlingsgrad.  
 
 

5. Presentation av arbetet med film samt delrapport 
Josef Kullengård från Filmregion Sydost som är sammankallande i beredningsgruppen för film berättade om 
arbetet med den sydsvenska strategin för audiovisuell produktion. Strategin tar avstamp i den sydsvenska 
filmutredningen ”Film och TV-produktion som tillväxtmotor i Sydsverige” och ska definiera en gemensam 
väg för att utveckla Sydsveriges position och bana väg för att stärka förutsättningarna för ökad audiovisuell 
produktion. De strategiska prioriteringarna 2023-2028 handlar om att marknadsföra Sydsverige och 
underlätta produktioner, utbildning och kompetensförsörjning på en dynamisk och växande 
arbetsmarknad, konstnärlig utveckling och starka strukturer för talanger samt stöd till affärsutveckling och 
finansiering av produktion. Den sydsvenska finansieringsmodellen har ambitionen att vara flexibel genom 
att den inte utgår från att alla regioner måste förbinda sig till att investera samt trygg genom att de 
regioner som investerar ska vara säkra på att insatsen gynnar den egna regionen genom tydliga 
lokaliseringsvillkor. Regionala utvecklingsutskottet och kulturutskottet beslutar om förslag till strategi i 
början av augusti. Därefter skickas strategin ut till regionerna för synpunkter under augusti – oktober. I 
november beslutar regionala utvecklingsutskottet och kulturutskottet om det förslag som därefter kommer 
till styrelsen för beslut den 8 december. Styrelsen är mycket positiv till arbetet som gjorts och förslaget 
samt godkänner delrapporten som läggs till handlingarna. 
 

6. Äskande för analys och kartläggning av funktionella samband och ortsstruktur i södra Sverige 
(kunskapsunderlag) 
Jesper Borgström berättade om uppdraget att ta fram kunskapsunderlag om funktionella samband och 
ortsstruktur i södra Sverige. Arbetet ska bidra till bättre planeringsunderlag för respektive region, utgöra 
underlag för fortsatt dialog mellan regionerna samt bidra till bättre kunskap om gränskommunernas 
förutsättningar. Upphandlingsunderlaget skickas ut under maj – juni 2022, studien startar i augusti – 
september och genomförs därefter för att avslutas med ett seminarium där resultatet presenteras under 
andra kvartalet 2023. Styrelsen beslutar avsätta upp till 800 000 kronor för genomförande av en analys och 
kartläggning av funktionella samband och ortsstruktur i Sydsverige.  
 

7. Information om arbetet med regionplan i Skåne 
Ulrika Geeraedts och Jesper Borgström informerade om arbetet med regionplan i Skåne som går att ta del 
av på www.skane.se/regionplan. Region Skåne fick från 2019 genom en ändring i plan- och bygglagen 
uppdraget att ansvara för den regionala fysiska planeringen i Skåne. Planen ska vara vägledande för den 

https://www.youtube.com/watch?v=26VnPlXNvt4&t=1s
http://www.skane.se/regionplan
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kommunala översiktliga planeringen. Från 2023 kommer även Region Halland att ha detta uppdrag. 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

8. Presentation av enkätresultat 
Thorbjörn Lindhqvist presenterade en sammanfattning av enkätsvaren. Enkäten skickades ut under mars – 
april till 195 personer och 93 svar kom in vilket är väldigt hög svarsfrekvens på den typen av enkäter. 99% 
anser att arbetet i Regionsamverkan Sydsverige är viktigt eller mycket viktigt. Den största nyttan upplevs 
vara att regionens röst blir starkare gentemot nationella nivån när ett arbete görs tillsammans i södra 
Sverige. Infrastrukturfrågorna anses vara det viktigaste sakområdet. Sammanställningen av enkätsvaren 
finns att ta del av i sin helhet i Netpublicator. 
 
9. Arbetsformer och förändringar inför nästa mandatperiod 
Enkätsvaren kommer att användas som underlag för förändringar inför nästa mandatperiod. Ett antal 
förslag förstärktes vid mötet, vissa råder relativ enighet kring, andra återstår att tydliggöra ett konkret 
förslag till styrelsens nästa möte: 

- två fysiska och två digitala styrelsemöten per år 
- arrangera ytterligare toppmöte, men fysiskt 
- utskotten ska bestå av ansvariga fackpolitiker i regionerna 
- påverkansarbetet är viktigt och kan utvecklas, riksdagspolitiker är en grupp som kan utgöra 

målgrupp 
- ska infrastruktur vara i eget utskott? tillsammans med kollektivtrafik? eller regional utveckling? 
- hur ska ärendeberedningen fungera mellan utskott och styrelse? 
- hur ska förankringen fungera i den egna regionen? 
- ska Regionsamverkan Sydsverige arbeta något med hälsovård? förebyggande vård / strategiska 

hälso- och sjukvårdsfrågor / påverkansarbete? 
- ska energiförsörjningsarbetet läggas i en tillfällig beredning? 
- ska ordförandeskapet i utskotten och sammankallande i arbetsgrupperna rotera? 

 
Kansliet och ledningsgruppen sammanställer underlag till regionstyrelseordförandena som får i uppdrag att 
enas om förslagen till styrelsemötet den 6/10 och vid mötet den 8/12 beslutar styrelsen om arbetsformer 
och förändringar inför nästa mandatperiod.  
 
10. Bredband 
Ellinore Swahn rapporterade hur arbetet med bredband och digitalisering framskrider. För att nå effekter 
senast 2030 behövs en ny målbild som mäter på uppkopplade byggnader, de sista 2 procenten nås, 
robusta, säkra och tillgängliga nät, ett sammanhängande system (fast, mobilt, tillgänglighet, säkerhet mm) 
samt nytt arbetssätt på plats 2023-2024 som inkluderar finansiering och bredband som det femte 
transportslaget. För det fortsatta samarbetet med IP Only / Global Connect pågår en översyn och framöver 
har även Region Blekinge beslutat delta. Som uppföljning på toppmötet den 11 februari förs samtal med 
nationell nivå och myndighet för att hitta vägar för fortsatt arbete. Informationen läggs till handlingarna. 
 
11. Arbetsmarknadsfrågor, kompetensförsörjning och regional utveckling sett från ett nationellt 
perspektiv 
Roger Mörtvik, statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet deltog i mötet via Teams och berättade 
om förändringar i arbetsmarknadspolitiken som leder till att regionerna får en stärkt roll och tydligare 
mandat. Trots arbetslöshet så finns flera arbetsgivare som inte hittar den kompetens som behövs. 
Gymnasieskolan och yrkeshögskolan är inte tillräckligt dimensionerade för den kompetens som behövs på 
arbetsmarknaden och i skollagen kommer tydliggöras att arbetsmarknadens behov ska ha större betydelse. 
Regionerna kommer här ges ett tydligare uppdrag att arbeta med kompetensförsörjning inom ramen för 
det regionala utvecklingsarbetet. Regionerna ska dels fastställa mål och prioriteringar för det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet, dels göra bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat 
sektor på kort och lång sikt. Regionerna får även i uppdrag att genom samråd tillvarata branschernas 
kunskap om kompetensbehoven i regionen och särskilt fokus ska riktas mot samverkan kring utbudet av 
gymnasial utbildning. Även Arbetsförmedlingens uppdrag kommer att stärkas när det gäller 
kompetensförsörjning, Arbetsförmedlingen ska inte enbart arbeta med att matcha personer till jobb. Några 
medskick från Regionsamverkan Sydsverige handlar om  
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- att Arbetsförmedlingens arbete med analyser har försämrats de senaste  åren 
- vikten av att tydliggöra samarbetet mellan regioner och Arbetsförmedlingen kring 

kompetensförsörjning 
- kravspecifikationer på etableringslotsar behöver införas 
- vikten av samordning mellan departement vid olika satsningar, till exempel infrastrukturprojekt 

 
12. Ekonomisk lägesrapport 
Styrelsen godkänner den ekonomiska lägesrapporten som bland annat innebär att det finns 2,7 mkr på 
bankkontot och informationen läggs till handlingarna.  
 

13. Övriga frågor 
SKRs presidium bör bjudas in till ett kommande styrelsemöte för diskussion kring regionernas roll i till 
exempel kompetensförsörjning men även bredband. 
 

14. Kommande möten 
Nästa möte är torsdagen den 6/10 klockan 10-12 via Teams. Årets och mandatperiodens sista möte är 
torsdagen den 8/12 klockan 10-14 och kommer att vara i Kristianstad. 
 
 

                               
antecknat av Gunne Arnesson Lövgren 
 
 

 

 
 
 

 
Carl Johan Sonesson   Lennarth Förberg 
Ordförande    Justeringsperson 
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