Regionsamverkan Sydsverige
TACK
till alla
som svarat
på enkäten!

Sammanställning
av enkätsvar över det första året, 2016

Vilka har svarat på enkäten?
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155 enkäter utskickade
67 svar inkomna = 43%
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Vad är din spontana uppfattning om Regionsamverkan
Sydsverige efter ett års verksamhet?
• Mycket bra, jag ser stora fördelar med samverkan mellan länen. Idag så är
vår befolkning så mobil och rör sig snabbt emellan olika destinationer.
• Kan bli en stark spelare för Sydsverige
• Bra med gemensam front mot övriga landet. Viktigt också att alla är med och
bidrar.
• Viktigt. Ibland lite rörigt och jag saknar viljan till gemensamma lösningar.
• Det behövs tydligare mål över vad vi vill uppnå med samarbetet. Styrelsen
behöver ge tydligare direktiv. Mycket bra att avsiktsförklaringen om
infrastruktursatsningar kom till stånd. Mer sådant på fler områden. Det krävs
att vi pratar med en röst mot staten om vi skall skörda framgång.
• Fyller helt klart en funktion. Resurseffektivt arbetssätt. Har gett avtryck både
bland medlemmarna själva och i omgivningen.
• Inom kollektivtrafiken har vi ersatt tidigare operativa samarbetsformer med
RSS, vilket inte känns bra. Det operativa bör ligga utanför RSS
• Dålig styrning och oklart syfte.
• Ger inte särskilt mycket.
• Bättre än väntat!

Hur viktigt anser du att arbetet i Regionsamverkan
Sydsverige är för södra Sverige?
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Vilken är den största nyttan för din organisation med
Regionsamverkan Sydsverige? (kryssa ett eller flera alternativ)
det är värdefullt att träffa kollegor för att utbyta erfarenheter

samverkan är ett alternativ till regionbildning

det blir större utväxling på arbetet när vi gör det tillsammans i södra Sverige

politiker

det är bättre att arbeta i en större geografi med vissa frågor

tjm
min organisation och jag själv lär mig av hur de andra organisationerna
arbetar

min organisations röst blir starkare gentemot nationella nivån när vi gör ett
arbete tillsammans i Södra Sverige
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Hur och med vad anser du Regionsamverkan
Sydsverige bör arbeta? (kryssa ett eller flera alternativ)
erfarenhetsutbyte kring vissa utvalda frågor

påverkansarbete gentemot EU

samarbete med andra regioner i Europa (eller världen)

gemensamma projekt för konkret genomförande av vissa utvalda insatser
politiker

gemensamt genomförande för verksamhetsområdet

tjänstemän
gemensam planering och gemensamma strategier för verksamhetsområdet

med gemensamma skrivelser till exempelvis regeringen
positionspapper för att samla södra Sverige kring en gemensam bild för
dialog med den nationella nivån
gemensamma remissvar på utredningar
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På vilket sätt arbetar ni inför och efter möten med
Regionsamverkan Sydsverige så att utkomst och
beslut från mötena integreras i den egna
organisationen?
Väldigt sporadiskt inför vissa frågor.
Alldeles för lite. Vi har gemensamma diskussioner inför möten.
Inte alls
"Rådslag" mellan länets representanter i vissa frågor för att ev ha
gemensamma ståndpunkter.
• Vi har RSS som stående punkt på våra presidieträffar.
• Går igenom dagordning på måndagsmöten med regionledningen innan
mötena äger rum. Sammanfattar mötena på vårt nästkommande
måndagsmöte samt informerar nämndsordförande om vad som har
diskuterats och beslutats efter att mötena har ägt rum. Större frågor som
avsiktsförklaringen går upp som beslut i RS och RF.
• Jag tror att vi kan bli bättre på att förbereda vårt engagemang i RSS
genom att på ett bättre sätt ta ställning i olika frågor inför mötena.
•
•
•
•

Hur anser du att arbetet i utskott och
arbetsgrupper kan utvecklas?
• Genom att arbeta utifrån framtagna positionspapper så att arbetet i utskott /
arbetsgrupper är framåtriktade och inte "hamnar" i dagsaktuella "småfrågor"
• Bli mer strategiskt och långsiktigt.
• Tydliga uppdrag från styrelse och repskap. rejäl tid för möten.
• Att styrelsen gör en bra verksamhetsplan och ger tydliga uppdrag till
utskotten
• Tydligare styrning från styrelsen om prioriterade frågor och enhetlig
rapportering.
• Förtydliga uppdraget. Mera fokus på utveckling och långsiktiga strategier,
mindre på operativa frågor.
• I infrastrukturutskottet tycker jag det funkar väldigt bra. Vi har mycket bra
stöd av arbetsgruppen. De jobbar tillsammans och fungerar väl ihop. Däremot
har jag förstått att det inte ser ut så i en del andra grupper. Jag tycker det är
nödvändigt att arbetsgrupperna till respektive utskott är delaktiga i
utskottens arbete och deltar på utskottens möten samt förbereder och
arbetar tillsammans mellan utskottens möten!

Hur har du upplevt representantskapets
möten (17 mars och 20 oktober 2016)?
mycket intressant
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Vad kan göras för att representantskapets
möten ska bli ännu bättre?
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Att de som är förtroendevalda kommer!
Bättre närvaro från ledande politiker. Smågruppsdiskussioner del av dagen.
Bara fortsätta att bjuda in intressanta föreläsare.
Bra föreläsningar och relevanta beslutspunkter.
Snabbare kortare föreläsningar
Mindre föredragningar mer konkreta beslut.
Interagerandet skulle kunna vara större
lägg förslag som väcker debatt och eventuellt kräver votering! Det skapar tryck för
närvaro. Som det nu är kan en lika gärna stanna hemma. Varför inte låta två eller
tre ledamöter tala för sina hjärtefrågor och mötas av frågor - motförslag. Varje
region ges 15 minuter på repskapet. Tre regioner åt gången.
Hittills har mötena varit mycket bra. Kanske kan man testa med att göra det
intressant genom att föra in debattfrågor på representantskapsmötet?
Tid för partimöten innan.
Fortsatt dragningar som hjälper oss att ta nya kloka steg och beslut. Ibland får det
vara mer tekniskt och ibland mer visionärt och innovativt!
problematisera kring regionsamverkan - vad är samverkan over regiongränser....

Bör arbetet inom Regionsamverkan
Sydsverige:
utvecklas väsentligt
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Sammanfattningsvis
Ett år för tidigt för att dra slutsatser
91% anser att RSS är viktigt/mycket viktigt
RSS på god väg att etablera sig som arena
Närvaro och medverkan viktigt för framgång
Vikten av tydlighet i styrning, ledning och
prioriteringar
• Förankring och ökad kännedom på
hemmaplan central
•
•
•
•
•

