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Regionsamverkan Sydsverige
2,6 miljoner invånare
26% av Sveriges befolkning

Regionsamverkan Sydsverige
• Syfte att utveckla samarbetet
mellan verksamheterna i
regiondelarna
• Målsättningen att skapa en grund
för ökad tillväxt i Sydsverige i
ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt
och socialt hänseende.
• Fokus för samarbetet handlar
framförallt om framtagande av
gemensamma policyer och planer
inom områdena hälso‐ och sjukvård,
regional utveckling, infrastruktur,
kollektivtrafik och kultur

Sydsverige
2,6 miljoner invånare
26% av Sveriges befolkning
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Mandat och roll
‐ beslutande, rådgivande och
rekommenderande funktioner
‐ aldrig överordnat respektive huvudmans
beslutsfattande
Det som är gränsöverskridande och det som
görs bättre tillsammans bör vara vägledande för
all verksamhet i Regionsamverkan Sydsverige.

Organisation
Regionsamverkan Sydsverige
Representantskap (72)
Styrelse (12)
Ersättare i styrelsen (12)

Sekretariat
(med chef, samordnare,
ekonom, kommunikatör
och sammankallande för
arbetsgrupper)

Utskott för hälso‐ och sjukvård
Arbetsgrupp för hälso‐ och sjukvård
Utskott för regional utveckling
Arbetsgrupp för regional utveckling
Utskott för infrastrukturplanering
Arbetsgrupp för infrastrukturplanering
Utskott för kollektivtrafik

Ledningsgrupp (12)

Arbetsgrupp för kollektivtrafik
Utskott för kultur
Arbetsgrupp för kultur

Arbetet sker huvudsakligen i medlemsorganisationerna
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Regionsamverkan Sydsverige 2017
‐ Öresundståg

fokus infrastruktur

‐ biljett‐ och betallösningar kollektivtrafiken
‐ aktivitetsplan bredband

‐ positionspapper kultur

Intäktsbudget för
Regionsamverkan Sydsverige
Intäkter (kr)
Region Kronoberg
Landstinget Blekinge
Region Blekinge
Landstinget i Kalmar län
Regionförbundet i Kalmar län
Kommunförbundet Skåne
Region Skåne
Region Halland
Region Jönköpings län
Summa

2016
2017
2018
2019
300 000
300 000
300 000
300 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000

Ytterligare verksamhetsmedel tillkommer inom kollektivtrafik och kultur
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Kostnader
2016

2017

2018 budget

2019 budget 2020 budget

Sekretariat

1 344 250

1 750 618

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Revision
Övrigt
Summa

48 125
300 364
1 692 739

35 448
379 602
2 165 668

40 000
260 000
2 800 000

40 000
260 000
2 800 000

40 000
260 000
2 800 000

2019

2020

Tillkommer som redovisas separat i egen räkning
Kollektivtrafik
Kultur
Totalt

2016
1 500 000
600 000
3 792 739

2017
1 500 000
820 000
4 061 692

2018
*
**
4 600 000

*

*

4 600 000

4 300 000

*medel tillskjuts från regionerna efter behov för biljett‐ och betalsystem
**medel från Kulturrådet kommer att sökas under 2018

Regional utveckling
Utvidgat mandat kring arbetsmarknadsfrågor
• seminarium i Almedalen med Arbetsförmedlingen och Myndigheten
för yrkeshögskolan
• dialog i anslutning till representantskapets möte i oktober med
arbetsmarknadsutredningen samt Myndigheten för yrkeshögskolan
• löpande möten med Arbetsförmedlingen under hösten 2017 för att ta
fram en modell för regionalt inflytande över arbetsmarknadspolitiken,
någon form av råd som leds av den regionala politiska nivån med
relevanta aktörer inom arbetsmarknadsfrågor och
kompetensförsörjning

Bredbandsutbyggnad
• samordning och koordinering av genomförande av de regionala
strategierna
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Infrastruktur
Beslutspåverkan nationell transportplan 2018‐
2029, nationella prioriteringar, regionala
ekonomiska ramar mm
• utifrån positionspapperet enighet kring sydsvenska prioriteringar som
förutom ett antal namngivna projekt lyfter betydelsen av förstärkt
järnvägsunderhåll, ökade insatser för cykelutveckling samt en mer aktiv
gränsöverskridande planering både i Östersjöperspektivet och över
Öresund
• dialog med generaldirektören för Trafikverket samt
Sverigeförhandlingen vid representantskapets möte i mars
• seminarium i april 2017 med de sydsvenska riksdagsledamöterna ”så
kan södra Sverige knytas samman och stärkas”
• gemensamt agerande vid remissmötet samt gemensamt remissvar på
Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Infrastruktur 2016 – 2017

Systemanalys 2015
kompletterad 2016

Positionspapper
2016

Prioriteringar
2017
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Kollektivtrafik
Gemensamma biljett‐ och betallösningar
• Skånetrafiken system i drift sedan mars 2017 med försäljning av
biljetter i app med nytt zon-system, samt ny teknisk utrustning för
validering av biljetter. Blekingetrafiken samarbetar med Skånetrafiken
för att införa ungefär samma system
• Halland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar samarbetar för eget
komplett system som planeras vara klart 2019
• båda systemen bygger på en standard som gör att systemen kan
utbyta information med varandra

Öresundståg
• under hösten 2017 har samtliga huvudmän beslutat om aktieägaravtal
och bolagsordning

Positionspapper för kollektivtrafiken
• tas fram gemensamt med utskottet för infrastruktur och de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna, klart hösten 2018

Kultur
Positionspapper för kultur
• Sydsverige lockar – dynamiskt och öppet med internationell lyskraft
• Sydsverige samverkar – en kulturpolitik som stimulerar samarbeten
• Sydsverige tillgängliggör – ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla

Samarbete inom professionell dans
• syftar till att stärka dans som konstform samt att öka tillgängligheten
till dans för invånarna
• projekt under 2016 – 2109
• har fått statligt stöd
• nätverksträffar mellan olika yrkeskårer, gemensam
kompetensutveckling
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Hälso‐ och sjukvård
med inriktning mot folkhälsa
• arbetsgruppen och utskottet har haft svårt
att finna tydliggöra sitt uppdrag
• arbetet pausat under 2017
• styrelsen har gett ledningsgruppen i
uppdrag att utarbeta förslag till modifierat
uppdrag

Prioriteringar 2017
A.

B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Beslutspåverkan med utgångspunkt från det sydsvenska
positionspapperet kring infrastruktur gentemot riksdag, regering och
Trafikverket när det gäller nationell transportplan samt beslut om
nationella prioriteringar, regionala ekonomiska ramar med mera
Utveckla nya samverkanslösningar avseende Öresundståg AB
Utveckla positionspapperet och föra fram önskemål om utvidgat mandat
kring arbetsmarknadsfrågor
Ta fram ett positionspapper inom kultur som tydliggör gemensamma
prioriteringar i Sydsverige
Ta fram en aktivitetsplan för hur vi får till stånd en snabb
bredbandsutbyggnad
Synkronisering av nya biljett‐ och betallösningar inom kollektivtrafiken i
Sydsverige
Utveckla samarbetet inom professionell dans för att stärka dans som
konstform samt för att öka tillgängligheten till dans för invånarna
Frukostseminarium i Stockholm kring infrastruktur, utveckling och
governance tillsammans med de sydsvenska riksdagsledamöterna
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Kommunikationsplan
Syfte:
• att stödja de gemensamma prioriterade verksamhetsmålen

Budskap:
• en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i Sydsverige
• när vi agerar gemensamt får vi tillräcklig tyngd för att kunna påverka
• Regionsamverkan Sydsverige vill nå resultat genom gränsöverskridande
samverkan och nytänkande samhällsreformer genom bland annat
flernivåstyrning

Kanaler:
• www.regionsamverkan.se
• medlemsorganisationerna och deras respektive kanaler
• pressmeddelanden och presskonferenser

Riksdagsseminarium: Så kan södra
Sverige knytas samman och stärkas!
torsdagen den 27 april 2017 klockan 12‐13
i Nubiska rummet, Sveriges Riksdag,
värdar: Anders Åkesson (C) och Rikard Larsson (S)
Inför kommande nationella infrastrukturplan krävs det tydliga prioriteringar så att
investeringar görs med så stor samhällsekonomisk nytta som möjligt. Det är
anledningen till att sex sydsvenska regioner tillsammans har tagit fram de
infrastrukturinvesteringar som är mest angelägna för södra Sverige. Medverkande:
• Ulrika Rosling, People Manager IKEA Range & Supply IKEA
• Sohana Josefsson, Marknads‐ och kommunikationsdirektör, Green Cargo
• Lena Ek, ordförande Södra
• samt representanter från Region Jönköpings län, Region Kronoberg,
Regionförbundet i Kalmar län, Region Blekinge, Region Halland och Region Skåne

Regionsamverkan Sydsverige
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Hur kan regionerna jobba med
arbetsmarknadsfrågor?
Seminarium i Almedalen, Öresundshuset, Hästgatan 1
torsdagen den 6 juli 2017 klockan 11 – 11.45
Samtal kring flernivåstyrning och utveckling av det regionala mandatet med
särskilt fokus på sysselsättning och kompetensförsörjning
• Henrietta Stein, biträdande generaldirektör Arbetsförmedlingen
• Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för Yrkeshögskolan
• Anna Fransson (S), regionstyrelsens ordförande Region Kronoberg
• Mats Eriksson (M), regionstyrelsens ordförande Region Halland
Samtalet leds av Jörgen Preuss, utvecklingsdirektör i Region Halland

Regionsamverkan Sydsverige

Representantskapets möten
23 mars 2017 i Kristianstad – infrastruktur
‐ Infrastruktur i Sydsverige (Lena Erixon, GD, Trafikverket)
‐ Sverigeförhandlingen (Catharina Håkansson Boman,
regeringskansliet)
19 oktober 2017 i Växjö – samverkan nationella –
regionala nivån
‐ Arbetsmarknadsutredningen (Cecilia Fahlberg Pihlgren)
‐ Myndigheten för yrkeshögskolan (Christer Bergqvist)
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Sammanfattning enkätsvar
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

•
•
•
•
•

www.regionsamverkan.se
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