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1. Övergripande syfte och målsättning med Regionsamverkan Sydsverige
Medlemmar i föreningen ”Regionsamverkan Sydsverige” med organisationsnummer 802471-7442
är Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Landstinget i
Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg, Region Skåne och Kommunförbundet
Skåne.
Syftet är att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna i
Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge,
Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region Halland och Region Jönköpings
län.
Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt
och socialt hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en strävan efter en helhetsorienterad
och långsiktigt hållbar utveckling.
2. Mandat och roll
Samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige har beslutande, rådgivande och rekommenderande
funktioner. Den ideella organisationens beslutsfattande är aldrig överordnat respektive huvudmans
beslutsfattande utan beslut som berör respektive huvudmans verksamhet måste fattas i
medlemsorganisationernas politiska församlingar, enligt gällande besluts- och delegationsordning,
för att vara giltiga.
3. Uppdrag
Fokus för samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige handlar framförallt om framtagande av
gemensamma policyer och planer inom områdena regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik,
kultur samt hälso- och sjukvård med inriktning mot folkhälsa. Över tiden finns öppenhet för nya
initiativ till samverkan.

3.1 Regional utveckling
Inom regionala utvecklingsområdet ska utskottet arbeta för att synkronisera de regionala
utvecklingsstrategierna i Sydsverige alternativt göra en gemensam utvecklingsstrategi. Uppdraget
kan utvecklas över tid i dialog med styrelsen.
Vidare kan utvecklas samordning kring remissyttrande, andra planeringsfrågor samt finns en
öppenhet för nya initiativ och uppdrag som kan utvecklas över tid i dialog med ledningsgrupp och
styrelse.

3.2 Infrastruktur
Inom infrastrukturområdet ska utskottet arbeta för att synkronisera infrastrukturplaneringen i
Sydsverige. Arbetet ska bygga på det gemensamma arbete som gjorts under 2013-2015. Uppdraget
kan utvecklas över tid i dialog med styrelse.
En gemensam systemanalys togs under 2015 fram för Sydsveriges infrastruktur. Ett positionspapper
som redovisar gemensamma sydsvenska prioriteringar har tagits fram och kommer att presenteras
för bland andra infrastrukturministern under 2016.
Vidare kan utvecklas samordning kring remissyttrande, andra planeringsfrågor samt finns en
öppenhet för nya initiativ och uppdrag som kan utvecklas över tid i dialog med ledningsgrupp och
styrelsen.
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En viktig utgångspunkt för utskottets verksamhet under 2016 och följande år är de nationellt
samordnade arbeten som pågår kring inriktningen för infrastrukturpolitiken och kommande
långsiktiga planer.




Inriktningsplaneringen inför planperioden 2018-2029, vilken avslutas genom
infrastrukturproposition och riksdagsbeslut i slutet av 2016.
Sverigeförhandlingen som genomförs med inriktning att ha förslag till överenskommelser
framme under 2016.
Åtgärdsplaneringen inför ny nationell plan och nya regionala planer som påbörjas under 2016
och pågår fram till våren 2018 genom dialog, planupprättande, remisser mm.

Indelningskommitténs arbete med framtida regionbildningar samt eventuella beslut med anledning
av Bostadplaneringskommitténs förslag kan komma att påverka utskottets arbete.
Utifrån uppdraget och de pågående nationellt gemensamma processerna föreslås följande
aktiviteter:
 Ömsesidigt informationsutbyte och dialog kring regionalt, nationellt och internationellt arbete
med transportpolitiska frågor
 Beslutspåverkan gentemot regering och riksdag med utgångspunkt från det sydsvenska
positionspapperet
 Dialog och avstämning av arbetet med nationell plan och regionala planer för infrastrukturen
kring hur gemensamma sydsvenska frågor hanteras och samordnas, underlagsmaterial,
konkreta prioriteringar avseende länsgränsöverskridande förbindelser mm. Samverkan bör ske
med Trafikverket.
 Dialog och avstämning av långsiktig utveckling av Sydsveriges kollektivtrafik och dess krav på
tillhörande insatser i infrastrukturen. Samverkan bör ske med utskottet för kollektivtrafik.
 Avstämning och dialog kring remisser i viktigare transportpolitiska frågor som kommer upp
under året.

3.3 Kollektivtrafik
Det politiska utskottet och arbetsgruppen (sammansatt av respektive direktör), har haft ett par
arbetsmöten för att diskutera ett framtida upplägg av de gemensamma delarna. Nuvarande
biljettsamverkan avseende mjuk/hårdvara (biljettmaskinerna), har pågått sedan början av -90-talet.
Verksamheten har legat i en ekonomisk förening vid namn ASCAN. Vid en extrainsatt stämma i
december 2015, valdes Kalmar Läns Trafik in som ordinarie medlem. Detta innebär att samtliga län
som är berörda av Regionsamverkan Sydsverige avseende kollektivtrafik, numera är medlemmar i
den ekonomiska föreningen. Syftet med detta är att samla de frågor som är gemensamma under
”ett paraply” gällande:
 Trafik
 Försäljning
 Teknik
 Utveckling
Arbetet syftar till att kunna ta ett större och övergripande ansvar över de frågor som direkt eller
indirekt rör det fortsatta arbetet inom Regionsamverkan Sydsverige, både på direktörsnivå och på
politisk nivå. Vinsten med detta upplägg är bland annat, kortare ledtider, en samlad och gemensam
bild över vad som är på gång och vilka utvecklingsbehov som finns för de olika delarna. Processen
enligt ovan är pågående och ett uppdrag har getts till en arbetsgrupp som skall:
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Ta fram ett dokument/avtal som beskriver och reglerar samverkan under det av Regionsamverkans
Sydsverige utskott för kollektivtrafik, omfattande:
Direktörsgrupp
Beredning med gemensam kanslifunktion (avser beredning både till utskott och direktörsgrupp).
Arbetsgrupper
Trafik, försäljning, teknik och utveckling
Dokumentet ska beskriva syfte/uppdrag, mål, ansvar, organisation och arbetssätt,
kostnadsfördelning och eventuell tvist hantering. Det ersätter också tidigare ASCAN samarbete som
avvecklas i och med att avtalet träder i kraft.

3.4 Kultur
3.4.1 Övergripande målsättning
De kulturpolitiskt ansvariga i Region Blekinge, Region Skåne, Regionförbunden i Kalmar län och Region
Kronoberg bildade 2014 en grupp utifrån arbetet i den ideella föreningen Sydsvensk Regionbildning för
att undersöka möjligheterna till ett fördjupat samarbete inom det kulturpolitiska området. Gruppen
består av presidier i respektive kulturnämnder/beredningar motsvarande.
En processplan upprättades där målsättningen var att ha kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom
våra befintliga arbeten i respektive region, samt delta i en fördjupad och framåtsträvande
samverkan för att gemensamt stärka och utveckla kulturen i Sydsverige. Inom området kunskapsoch erfarenhetsutbyte identifierades följande områden: Digitalisering, Kultur och Hälsa samt HBTQ.
Inom området fördjupad och framåtsträvande samverkan identifierades området Dans.
I november 2015 bjöds även Region Halland samt Region Jönköpings län in till fortsatt samarbete,
på vårt gemensamma möte presenterades nuläge och samtal fördes kring framtida
samarbetsområden.
3.4.2 Planerade aktiviteter 2016
Den professionella dansen är ett gemensamt prioriterat utvecklingsområde och arbetet har handlat
om arrangörskap och gemensam planering i Sydsverige.
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Berörda kulturinstitutioner (Skånes Dansteater, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Rum för dans,
Halland och Byteatern i Kalmar) fick i slutet av 2014 i uppdrag att arbeta fram ett förslag på hur ett
samarbete skulle kunna utformas på verksamhetsnivå. Förslaget presenterades under hösten 2015
och innebär en samproduktion för barn och unga med planerad premiär i mitten av september
2017. Utgångspunkten för samproduktionen är bland annat att den bör tillföra ytterligare
konstnärliga och publika mervärden än vad respektive part skulle kunna presentera på egen hand.
Förslaget innebär innovativa digitala lösningar och idén är att skapa en interaktiv föreställning som
spelas samtidigt/parallellt på två platser och låter barnen interagera på plats och virtuellt.





I arbetsgruppen Kultur inom Regionsamverkan Sydsverige pågår nu ett planeringsarbete för
en ansökan om utvecklingsmedel hos Kulturrådet för att medfinansiera dansprojektet.
I arbetsgruppen har också frågan ställts om ett ev. samarbete kring en gemensam
upphandling av en kulturvaneundersökning, dessutom är vi i inledningsfasen kring ett ev.
samarbete med den statliga myndigheten för Kulturanalys angående en
kulturvaneundersökning inriktad mot barn.
Under 2016 kommer processplanen att revideras efter gedigen diskussion med den politiska
representationen, eftersom Halland samt Jönköpings län har tillkommit i samarbetet.

En utökad Regionsamverkan kräver resurser vilket arbetsgruppen ser som en utmaning för framtida
samarbete.

3.5 Hälso- och sjukvård
Inom hälso- och sjukvårdsområdet ska utskottet samarbeta kring och utveckla det förebyggande
folkhälsoarbetet i Sydsverige genom att gemensamma insatser inom området. Uppdraget kan
utvecklas över tid i dialog med styrelsen.
Vidare kan utvecklas samordning kring remissyttrande, andra planeringsfrågor samt finns en
öppenhet för nya initiativ och uppdrag som kan utvecklas över tid i dialog med ledningsgrupp och
styrelse.

3.6 Övrigt
Regionsamverkan Sydsverige deltar i Almedalsveckan för att föra fram ett tydligt budskap kring
infrastruktur, tillväxt eller innehåll i regional utveckling.
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4. Finansiering
Föreningens kostnader delas solidariskt av medlemmarna enligt en av årsmötet fastställd budget.
Den ideella föreningen har till sitt förfogande ett från medlemmarna organisatoriskt fristående
sekretariat som finansieras gemensamt. Sekretariatet svarar för den formella hanteringen av
föreningens ärenden, ger administrativ service till föreningens olika politiska organ och
beredningsgrupper samt ansvarar för genomförandet av utrednings-, utvecklings- och
uppföljprojekt.
För särskilda insatser och initiativ kan ansökas om ytterligare bidrag eller tillskott från
medlemsorganisationerna, andra intressenter, fonder eller offentliga myndigheter.
Varje medlemsorganisation bär sina kostnader för respektive ledamöters och tjänstemäns
deltagande i sammanträden, utskott och annan verksamhet som är knuten till samarbetet.
Föreningens budget är
Intäkter
2016
Landstinget Blekinge
Region Blekinge
Region Halland
Region Jönköpings län
Landstinget i Kalmar län
Regionförbundet i Kalmar län
Region Kronoberg
Region Skåne
Kommunförbundet Skåne
Summa

150 000
150 000
300 000
300 000
150 000
150 000
300 000
1 150 000
150 000
2 800 000

2017
150 000
150 000
300 000
300 000
150 000
150 000
300 000
1 150 000
150 000
2 800 000

Kostnader
Sekretariat
Revision
Övrigt
Summa

2016
2 500 000
40 000
260 000
2 800 000

2017
2 500 000
40 000
260 000
2 800 000

Verksamheten drivs i den juridiska formen allmännyttig ideell förening vilket innebär att föreningen
inte har några skattepliktiga intäkter och därmed inte heller bedriver någon momspliktig
verksamhet.
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