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Minnesanteckningar  
Utskott för infrastruktur inom Regionsamverkan Sydsverige 
Möte nr 3, Kristianstad 2016-10-20 
 
Närvarande ledamöter: 
Christina Mattisson, Region Blekinge, Ordförande 
Harald Hjalmarsson, Regionförbundet i Kalmar län 
Rune Backlund, Region Jönköpings län 
Jeanette Söderström, Region Jönköpings län 
Robert Olesen, Region Kronoberg 
Per Stané Persson, Region Halland 
Thomas Hansson, Region Skåne 
Urban Widmark, Region Skåne 
 
Ej närvarande: 
Ulf Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län 
Dag Hultefors, Region Halland 
Lennarth Förberg, Region Blekinge  

Arbetsgrupp: 
Peter Hermansson, Region Blekinge 
Lina Andersdotter, Regionförbundet i Kalmar län 
Per Hansson, Region Kronoberg 
Jeanette Larsson, Region Halland 
Emil Hesse, Region Jönköpings län 
Åslög Kantelius, Region Jönköpings län 
Mats Petersson, Region Skåne 
 
 
 
 
 

Suzanne Frank, Region Kronoberg 
 
 
 
 
1. Inledning 
Christina hälsade alla välkomna.  
 
 
2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 
 

3. Föregående mötes anteckningar 
Anteckningarna från utskottets möte 2016-06-27 godkändes utan kommentarer. 
 
 
4. Aktuell information 
 
• Infrastrukturpropositionen  
Innehållet diskuterades och kommenterades. Frågor som togs upp var: 

- Propositionens innehåll i relation till det sydsvenska positionspapperet 
- Det internationella perspektivet 
- Kapacitet på järnvägar och nya stambanor 
- Ekonomiska ramar för kommande planperiod 
- Nya finansieringsmetoder för infrastrukturinvesteringar 
- Möjligheterna att föra över godstransporter till järnväg 
- Produktivitet i anläggningssektorn 
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Som information, på följande länk finns bildspelet från Anna Johanssons och Isabella Lövins 
pressinformation. 
http://www.regeringen.se/contentassets/63004033d8284dc28e713adef588f72f/2016-
infraprop_presskonferens-version-2.3.pdf 
  
• Trafikcharter för Greater Copenhagen 
Ett positionspapper för transporter och infrastruktur har tagits fram. Den har beslutats av Greater 
Copenhagen & Skåne Committee, en samarbetsorganisation för de tre regionerna och alla kommuner i 
Skåne och på Själland. Dokumentet har liknande syfte och uppläggning som det sydsvenska 
positionspapperet. Det pekar på följande prioriterade insatsområden: 
 

Köpenhamns flygplats, Kastrup 
Fehmarn Bält-förbindelsen 
Förbindelser över Öresund 
Tåg med hög hastighet 
Ett sammanhängande kollektivtrafiksystem 
Grön mobilitet och fossilfria transporter 

 
Dokumentet finns att läsa här och kommer inom kort även i svensk version: 
http://www.greatercph.dk/projekter/trafikcharter 

 
 

5. Handlingsplan 2017 
 

Handlingsplanen godkändes av Representantskapet vid möte tidigare samma dag. 
 
Det konstaterades att mycket av utskottets aktiviteter under 2017 kommer att kretsa runt arbetet med 
åtgärdsplaneringen och de politiska besluten om trafikpolitisk inriktning och prioriteringar under 
kommande 12-årsperiod. 
 
Även det internationella samarbetet är viktigt och föreslås tas upp i utskottet under våren 2017. 
 
Samarbetet mellan utskottet för infrastruktur och utskottet för kollektivtrafik ska utvecklas. 
Trafikförsörjningsprogrammen innehåller viktiga beröringspunkter mellan utskottens ansvarsområden. 
Det finns en hel del personunioner genom ledamöter som ingår i båda utskotten. Utöver detta ska vi 
också ta initiativ till någon eller några gemensamma aktiviteter. 
 
 
6. Åtgärdsplanering för infrastruktur 2018-2029 
 
Utskottet diskuterade hur vi ska föra vidare budskapen i positionspapperet och hur vi tillsammans bör 
arbeta för att nå framgång i de nationella besluten. Vår grundsyn är att gemensamt uppträdande och 
gemensamma prioriteringar är ett framgångskoncept och att vi har en bra grund i positionspapperet.  
 
Följande beslutades: 
• Tjänstemannagruppen ska ta fram ett underlag till nästa utskottsmöte. Det ska efter diskussion i 

utskottet ge underlag för agerandet gentemot framför allt Trafikverket under den närmaste tiden 
men även gentemot regering och riksdag. 

• En konkretisering ska göras med utgångspunkt från positionspapperet och med koppling till 
positionspapperet. 

http://www.regeringen.se/contentassets/63004033d8284dc28e713adef588f72f/2016-infraprop_presskonferens-version-2.3.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/63004033d8284dc28e713adef588f72f/2016-infraprop_presskonferens-version-2.3.pdf
http://www.greatercph.dk/projekter/trafikcharter
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• Ambitionen är att åskådliggöra konkretiseringen i kartform. 
• Fokus ligger på nyinvesteringar, men även frågor om det regionala inflytandet över drift och 

underhåll är viktigt. 
• Vi ska knyta an till den inriktning som staten nu har tagit ställning för – hur kan vi möta 

inriktningen i propositionen, hur kan vi från regionerna hjälpa till att förverkliga de nationella 
prioriteringarna? 

• Konkretiseringen kan handla om större satsningar. Den kan också handla om mindre åtgärder 
såsom trimningsåtgärder och utbyggnad av cykelvägar, vilka i så fall får behandlas i stråk eller på 
annat sätt aggregerade. 

 
När det gäller kontakter under den närmaste tiden beslutades följande: 
• Vi ska kontakta Näringsdepartement för att om möjligt få till stånd ett samråd med minister eller 

statssekreterare inför planeringsdirektiven, vilka förväntas beslutas av regeringen i december. Här 
är positionspapperet viktigt men även frågor om regionernas roll och ansvar i åtgärdsplaneringen. 

• Vi ska vara aktiva i kontakterna med Trafikverket, dels genom utskottet och Trafikverket på 
ledningsnivå, dels genom arbetsgruppens kontakter med Trafikverkets planerare och strateger. 
Perioden från nu fram till mars 2017 kan antas vara avgörande för innehållet i den nationella 
planen. 

• Vi ska bjuda in Trafikverkets regionchefer för region Syd och region Väst, Lennart Andersson 
resp Håkan Wennerström, till ett nytt möte med utskottet. 

• Trafikverkets generaldirektör, Lena Erixon bjuds in till nästa Representantskap 2017-03-23. Då 
bjuds hon även in till möte utskottet. 

• Vi kan förvänta att Trafikverket anordnar någon eller några dialogaktiviteter kring 
åtgärdsplaneringen under första halvåret 2017. Vi ska skapa beredskap så att då kunna ställa upp, 
även med kort varsel. 

 
 
7. Kommande möten med Infrastrukturutskottet 
19/1 kl 9.30 i Alvesta 
16/2 kl 13 i Kristianstad. Även Trafikverkets regionchefer för region Syd och region Väst bjuds in. 
 
 
8. Avslutning 
Inga övriga frågor behandlades. 
Christina tackade deltagarna och avslutade mötet. 
 
 
Antecknat av 
Mats Petersson 
 
 
Bilaga 
Bildpresentation  
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Infrastrukturutskott, Kristianstad 2016‐10‐20

Förslag till dagordning:

1. Inledning

2. Godkännande av dagordning

3. Föregående mötes anteckningar

4. Aktuell information

5. Handlingsplan 2017

6. Åtgärdsplanering för infrastruktur 2018‐2029

7. Nästa möte

8. Övriga frågor
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Infrastrukturproposition

Prioriterade samhällsutmaningar

• Omställning till ett av världens första fossilfria välfärdsländer

• Investeringar för ökat bostadsbyggande

• Förbättra förutsättningarna för näringslivet

• Förstärka sysselsättningen i hela landet

• Ta höjd för att utnyttja digitaliseringens effekter och 
möjligheter

• Ett inkluderande samhälle

Infrastrukturproposition

Särskilda insatser för att förbättra infrastrukturen:

• Längre och tyngre tåg

• Forskning och innovation

• Nordiskt och övrigt internationellt arbete och samarbete

• Stadsmiljöavtal

• Planeringsram för vissa väg‐ och järnvägsinvesteringar

• Produktivitet i anläggningsbranschen

• Stärk sjöfartens betydelse för inrikes transporter

• Statens ansvar och roll som stödgivare till icke‐statliga 
flygplatser

• Länsplaner för regional transportinfrastruktur
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Trafikcharter
Greater Copenhagen

Utgångspunkt i internationell 
konkurrenskraft och att vara en 
internationell knutpunkt.

• Internationell tillgänglighet i 
förhållande till resten av världen

• Regionalt samspel med 
grannregionerna Jylland/Fyn, 
Sydsverige och Nordtyskland

• Intern mobilitet i Greater
Copenhagen

Prioriterade insatsområden:

• Köpenhamns flygplats

• Fehmarn Bält‐förbindelsen

• Förbindelser över Öresund

• Tåg med hög hastighet

• Ett sammanhängande 
kollektivtrafiksystem

• Grön mobilitet och fossilfria 
transporter

Handlingsplan

Fokus för 2017 ligger på:

1. Dialog och avstämning av arbetet med nationell plan och regionala planer 2018‐2029

‐ Hur behandlas sydsvenska frågor i nationell planering?

‐ Informationsutbyte och samordning av regionala planer

‐ Samverkan med Trafikverket

2. Beslutspåverkan gentemot regering, riksdag och Trafikverket med utgångspunkt från 
det sydsvenska positionspapperet i samband med Trafikverkets upprättande och remiss 
av nationelltransportplan samt regeringens beredning och beslut om nationella 
prioriteringar, regionala ekonomiska ramar mm.

3. Informationsutbyte och dialog kring internationellt samarbete avseende utvecklingen 
av TEN‐T (de prioriterade europeiska transportnätverken), interregionala 
samarbetsorganisationer och nätverk, de pågående interregprojekten TENTacle och 
Scandria2Act mm

4. Dialog och avstämning av långsiktig utveckling av Sydsveriges kollektivtrafik och dess 
krav på insatser i infrastrukturen. Samverkan mellan utskotten för infrastruktur och 
kollektivtrafik.
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Regeringens tidsplan

Beslutssammanhang på nationell nivå

• Riksdagsbehandling av infrastrukturprop

Riksdagen ‐ dec 2016

• Uppdrag om åtgärdsplaneringen 

Regeringen ‐dec 2016

• Upprättande av nationell plan, 

Trafikverket    ‐maj 2017

• Remisser av åtgärdsplaner

höst 2017

• Slutlig beredning av nationell plan och ramar för länsplaner, 
Regeringen  höst 2017 ‐ vår 2018
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Möjliga aktiviteter

• Dialog Infrastrukturutskottet – Trafikverkets regionchefer

• Löpande samarbete med Trafikverket på tjänstemannanivå

• Möte med minister eller statssekreterare

• Trafikutskottet

• Trafikverkets Gd till Representantskapet och Infrastruktur‐
utskottet

• Debattartikel

• Dialogkonferens i Trafikverkets regi, febr 2017?

• Regionernas egna dialogaktiviteter

Konkretisering av positionspapper

• Hur ska ett sådant underlag användas

• Vilka frågor är lämpliga att driva gemensamt resp på annat 
sätt

• Hur hänger frågan samman med processen inom resp region

• Vilken förankring behövs
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Sydsvenska ledamöter i Trafikutskottet

• Karin Svensson‐Smith (mp), ordförande. Skåne läns södra

• Suzanne Svensson (s), ledamot. Blekinge län 

• Anders Åkesson (c), ledamot. Kalmar län 

• Boriana Åberg (m), ledamot. Skåne läns södra

• Rikard Larsson (s), suppleant, Skåne läns södra

• Jörgen Andersson (m), suppleant. Kalmar län

• Tuve Skånberg (kd), suppleant. Skåne läns norra och östra

• Krister Örnfjäder (s), suppleant. Kalmar län


