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Styrelsemöte 
27 september 2018 

klockan 10-12   
fika finns tillgängligt från klockan 9.30 

och vi avslutar med gemensam lunch mellan 12-13 

rum 114, Rådhuset Skåne,
Kristianstad
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Styrelsemöte 27 september 2018 
– Ärende 1. Förslag till dagordning 
 

Mötet är torsdagen den 27 september klockan 10-12 i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 / 
Stora torg, Kristianstad.  
 
Förslag till dagordning: 
 

1. Fastställande av dagordning 
2. Justeringsperson 
3. Anteckningar från styrelsens senaste möte den 20 augusti  
4. Lägesrapport från utskott och arbetsgrupper (skriftlig) 
5. Positionspapper för kollektivtrafik  
6. Sydtaxan  
7. Positionspapper för arbetsmarknad och kompetensförsörjning 
8. Ekonomisk lägesrapport 
9. Infrastrukturutskottet äskande av medel 
10. Översyn av stadgar för Regionsamverkan Sydsverige 
11. Handlingsplan 2019 
12. Representantskapets möte den 19 oktober, förslag till upplägg 
13. Övrigt 

- återkoppling kring hur seminariet i Almedalen gick 
-  
-  
-  

14. Nästa möte i representantskapet den 19/10  
 
 
 

 

Förslag:  
• Styrelsen godkänner förslaget till dagordning. 
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Styrelsemöte 27 september 2018 
– Ärende 2. Justeringsperson 
 

Anders Henriksson, Landstinget i Kalmar län föreslås justera dagens protokoll. 

 

 

 

Förslag:  
• Styrelsen beslutar att Anders Henriksson justerar dagens protokoll.  
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Styrelsemöte 27 september 2018 
– Ärende 3. Anteckningar från styrelsens senaste möten 
 

Anteckningarna från styrelsens möten den 17-18/5 och den 20/8 har varit utsända, finns 
tillgängliga på www.regionsamverkan.se och bifogas. Det insända remissvaret till 
Indelningskommittén bifogas. 

 

 

Bilaga 1: Anteckningar från styrelsens möte den 17-18/5  
(http://regionsamverkan.se/wp-content/uploads/2018/09/anteckningar-Regionsamverkan-
Sydsverige-styrelse-17-18-maj-2018.compressed.pdf)  

Bilaga 2: Anteckningar från styrelsens möte den 20/8 
(http://regionsamverkan.se/wp-content/uploads/2018/09/Regionsamverkan-Sydsverige-
anteckningar-styrelsemöte-20-augusti-2018.pdf)  

Bilaga 3: Det inskickade gemensamma remissvaret på Indelningskommitténs slutbetänkande 
(http://regionsamverkan.se/wp-content/uploads/2018/09/Regionsamverkan-Sydsverige-
gemensamt-remissvar-indelningskommittens-sl.._.pdf)    

 

 

 

Förslag:  
• Om inga anmärkningar så godkänner styrelsen anteckningarna. 
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Regionsamverkan Sydsverige
Anteckningar från styrelsemöte 20 augusti 2018

Mötet ägde rum från måndagen den 20 augusti 20].8 klockan 20-20.30 per telefon

Närvarande:
Henrik Fritzon (S), Region Skåne (ordförande)
Kent Mårtensson(SI, Kommunförbundet Skåne
Kalle Sandström (S), Landstinget Blekinge
Christina Mattisson (SI, Region Blekinge
Mikaela Waltersson (M), Region Halland
Per Stank Persson (S), Region Halland
Malin Wengholm(M), Region Jönköpings län
Carina ödebrink(SI, Region Jönköpings län
Anders Henriksson (S), Landstinget i Kalmar län
Ulf Nilsson(S), Regionförbundet i Kalmar län
Anna Fransson (SI, Region Kronoberg
Carl Johan Sonesson(M), Region Skåne
Alexander Wendt (M), Landstinget Blekinge
Helene Andersson (C), Region Halland
Robert Olesen (S), Region Kronoberg
Sara Mellander(SI, Region Skåne
Jörgen Preuss, Region Halland
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne

Frånvarande:
Lennart Förberg (M), Region Blekinge
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Region Halland
Maria Frisk (KD), Region Jönköpings län
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län
ChristerJonsson(C) Landstinget i Kalmar län
Harald Hjalmarsson (M), Regionförbundet i Kalmar lä
Suzanne Frank(M) Region Kronoberg
Sven Sunesson (C), Region Kronoberg
Christer Wallin(M), Kommunförbundet Skåne
Peter Lilja, Landstinget Blekinge
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge
Ingeborg Eriksson, Landstinget i Kalmar län
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län
Martin Myrskog, Region Kronoberg
Alf Jönsson, Region Skåne
Ulrika Geeraedts, Region Skåne
Monica Holmqvist, Kommunförbundet Skåne

Mötet öppnades av Henrik Fritzon som hälsade alla välkomna. Ett upprop gjordes för att fastställa
narvaron.

l.Fastställande av dagordning
Detta extrainsatta möte har tillkallats för att bereda frågan om ett gemensamt remissvar på
Indelningskommitt6ns slutbetänkande från Regionsamverkan Sydsverige

2. Remissvar på Indelningskommittöns slutbetänkande
Efter diskussion bordlades frågan och senast måndag den 27 augusti ska medlemsorganisationerna
ha återkommit med besked om de ställer sig bakom bifogade förslag till yttrande

3. Ovrigt
Anna Fransson, Region Kronoberg lyfte frågan om arbetsmarknadsregioner i utkastet till
positionspapper som ifrågasätts. Ulf Nilsson, ordförande i kollektivtrafikutskottet klargjorde att man i
utskottet enats om att justerat förslag som kommer att sändas ut inom kort. Positionspapperet
kommer upp för beslut vid nästa styrelsemöte den 27 september.

Anna Fransson lyfte också frågan om det i det nya biljettsystemet inte kommer att finnas möjlighet
att ladda upp reskassa på kort, vilket mött stark kritik i Kronoberg. När frågan diskuterats i utskottet

LanEj:llEget RKC''?: 1löKBunnnr S..nGn BLEKINGE e::lllSfS)

SKANE
lili .

Kommunförbundet Skåne \t f Region Halland
REGION

KRONOBERG

www .regionsa mverka n .se

1 (2) sidan 17 av 120

bilaga 2



uttrycktes inget motstånd kring förslaget. Uppmaningen till de andra regionerna var att diskutera om
det är så man vill ha det. Frågan återkommer vid nästa styrelsemöte den 27 september.

4. Avslutning
Ordförande avslutade mötet med att önska lycka till i valkampanjerna

rr'-

antecknat av Gunne Arnesson Lövgren

Henrik Fritzon
Ordförande
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c/o Region Skåne, 291 89 Kristianstad 
 

 

                           2018-08-30 

 fi.remissvar@regeringskansliet.se 

 fi.ofa.k.remissvar@regeringskansliet.se 

 

Remissvar på Myndighetsgemensam indelning – samverkan på 
regional nivå (2018:10) Regeringskansliets diarienummer Fi/2018/00966/K 
 
Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland, samverkar 
inom Regionsamverkan Sydsverige över regiongränserna inom flera politikområden, bland annat 
inom regional utveckling, kollektivtrafik- och infrastruktur samt kulturområdet utifrån ett 
helhetstänkande på samhällsutvecklingen. 

Regeringskansliet har översänt indelningskommitténs slutbetänkande ”Myndighetsgemensam 
indelning – samverkan på regional nivå” (SOU 2018:10) på remiss. Utredningens uppdrag har ändrats 
sedan direktivet gavs i juli 2015 och var slutligen att föreslå  
- en samordnad regional indelning för de statliga myndigheter för vilka en geografisk samordning 

är relevant för staten som helhet samt för kommuner och landsting 
- en beteckning för kommuner på regional nivå 
- en reglering i indelningslagen (1979:411) om vilken hänsyn som ska tas till berörda landstings 

och kommuners samt befolkningens synpunkter vid ändringar i landstingsindelning 
- finansiering av förvaltningsutgifter när det gäller det regionala utvecklingsansvaret 

samt att kartlägga landstingens samverkan och redogöra för hur landstingen ser på den framtida 
utvecklingen när det gäller samverkan. 

 
Regionsamverkan Sydsverige vill lämna följande synpunkter: 
 
Myndighetsgemensam indelning 
Regionsamverkan Sydsverige delar kommitténs syn på de tio statliga myndigheterna som är 
föreslagna (Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Kriminalvården, Migrationsverket, 
Polismyndigheten, Rådet för Europeiska Socialfonden i Sverige, Tillväxtverket, Trafikverket, 
Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten) för en ny gemensam geografisk indelning.  
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Sjukvården har många kontakter med olika myndigheter som till exempel IVO, Inspektionen för vård 
och omsorg, Etikprövningsnämnder samt Försäkringskassan som det skulle underlätta om de har 
samma geografiska indelning som de tio föreslagna myndigheterna. Det bör även ses över huruvida 
Skolverket och Skolinspektionen bör följa samma indelning. De myndigheter som har vida uppdrag i 
samverkan med många aktörer och inte omgående kan samordnas med sjukvårdsregionerna bör ha 
en intern organisation som underlättar samverkan över gränser.  
 
Beteckning och utformning av namn på kommuner på regional nivå 
Det är glädjande att konstatera att Indelningskommitténs förslag till beteckning på kommuner på 
regional nivå är Region. Dock anser Regionsamverkan Sydsverige att begreppet län efter namnet 
förvirrar i de fall där en region har namn efter en geografisk yta exempelvis Skåne, Halland, 
Kronoberg. I dessa fall är det naturliga att bara heta Region Skåne etc. Men i de regionerna som har 
namnet efter en stad ska regionen ges möjlighet att lägga till ”län”.  
 
Indelningskommittén föreslår att fullmäktige respektive styrelsen på regional nivå ska i lagstiftningen 
benämnas regionfullmäktige respektive regionstyrelse, Regionsamverkan Sydsverige är särskilt nöjd 
med att det som en följd kommer att stå ”val till regionfullmäktige” på valsedlarna, Regionsamverkan 
Sydsverige hade önskat en ändring redan till valet 2018. Regionsamverkan Sydsverige föreslår dock 
att dessa begrepp, ”regionfullmäktige” och ”regionstyrelse” även ska användas i samtliga 
sammanhang där idag begreppet landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelse används, exempelvis i 
tryckfrihetsförordningen och riksdagsordning.  
 
Landstingens, kommunernas och befolkningens synpunkter vid ändringar i 
landstingsindelningen 
Regionsamverkan Sydsverige bejakar Indelningskommitténs förslag om att särskild hänsyn ska tas till 
önskemål och synpunkter från landsting och kommuner som berörs av indelningsändringar.  
 
Övrigt 
Enligt Indelningskommitténs förslag ska de regioner som landet har delats in i för hälso- och sjukvård 
som berör flera landsting i lagstiftningen benämnas samverkansregioner. Regionsamverkan 
Sydsverige anser att benämningen bör inkludera att det handlar om vård och samverkan, ett förslag 
är Vårdsamverkan Syd, Vårdsamverkan Sydost, Vårdsamverkan Väst och så vidare. 
 
Regionsamverkan Sydsverige anser att det är klokt att det vart fjärde år lämnas en rapport till 
regeringen som beskriver utvecklingen av regionernas samverkan, dock kanske det inte är självskrivet 
att det alltid är Göteborgs universitet som får uppdraget, över tid borde uppdragstagaren kunna 
variera. 
 
Regionsamverkan Sydsverige instämmer i Indelningskommitténs förslag att de medel som idag 
finansierar förvaltningsutgifterna för det regionala utvecklingsansvaret flyttas från länsstyrelsernas 
förvaltningsanslag och kopplas till verksamheten eller till de organ som har det lagreglerade ansvaret. 
Vidare bejakas förslaget att förvaltningsutgifterna finansieras genom statsbidrag som utgår från 
utgiftsområde 19 Regional tillväxt. 
 
För övrigt anser Regionsamverkan Sydsverige att Länsstyrelsernas uppdrag bör ses över och 
förtydligas. Länsstyrelsernas uppdrag bör renodlas till att handla om tillsyn, tillstånd och annan 
rättstillämpning, uppföljning och utvärdering samt att samordna den statliga förvaltningsnivån där 
det är relevant. Regionerna å sin sida bör ha ett otvetydigt ansvar att leda och samordna det 
regionala tillväxtarbetet inklusive landsbygdsutvecklingsfrågor.  
 
Genom denna ansvarsuppdelning skapas en tydlighet mellan det statliga uppdraget och det 
regionala.  
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För Regionsamverkan Sydsverige 
 

    
Mikaela Waltersson   Anna Fransson 
Regionstyrelsens ordförande   Regionstyrelsens ordförande 
Region Halland   Region Kronoberg 
 

   
Henrik Fritzon    Kent Mårtensson  
Regionstyrelsens ordförande   Ordförande  
Region Skåne    Kommunförbundet Skåne 
 

    
Kalle Sandström   Christina Mattisson 
Landstingsstyrelsens ordförande   Regionstyrelsens ordförande  
Landstinget Blekinge   Region Blekinge 
    

   
Anders Henriksson   Ulf Nilsson 
Landstingsstyrelsens ordförande   Ordförande 
Landstinget i Kalmar län   Regionförbundet i Kalmar län 
 
 
 
 
Malin Wengholm  
Regionstyrelsens ordförande 
Region Jönköpings län 
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Styrelsemöte 27 september 2018 
– Ärende 4. Lägesrapport från utskott och arbetsgrupper 
 
REGIONAL UTVECKLING 
Arbetet har sedan styrelsemötet i maj framförallt handlat om positionspapperet kring 
arbetsmarknad och kompetensförsörjning men även bredbandarbetet löper på enligt plan. 
 

För mer information: Ulrika Geeraedts, Region Skåne (ulrika.geeraedts@skane.se) 
 

KOLLEKTIVTRAFIK 
Fokus har under sommaren legat på positionspapperet och Sydtaxan. Nästa möte är 
inplanerat till den 4/10. Både positionspapperet och Sydtaxan är redo för beslut i styrelsen 
för Regionsamverkan Sydsverige. Båda dokumenten har redogjorts för på ett telefonmöte 
med kollektivtrafikutskottet den 17/8. Därefter har positionspapperet bearbetats ytterligare 
för att därefter gå ut till utskottet samt arbetsgruppen för förankring i respektive län/region. 
Dokumenten presenterades därefter vid ledningsgruppens möte den 4/9 via telefon. Arbetet 
med framtida betallösningar fortlöper enligt plan.   
 

För mer information: Thomas Nilsson, Region Kronoberg (thomas.t.nilsson@kronoberg.se) 
 

INFRASTRUKTUR 
Arbetet inom arbetsgruppen och utskottet för infrastruktur har senaste tiden handlat om 
positionspapper för kollektivtrafik, att starta upp kunskapsunderlag för godstransporter och 
godshantering samt genomförande av en sydsvensk kapacitetsanalys. En utvärdering 
kommer att genomföras av Regionsamverkan Sydsveriges arbete med den nationella planen 
inför nästa process som förväntas börja i maj 2019. 
 

För mer information: Martin Risberg, Region Skåne (martin.risberg@skane.se) 
 

KULTUR  
Inom kultur sker ett arbete med att tydliggöra handlingsplanen, vad som ska vara klart när. 
Med hjälp av undergrupper sker ett arbete inom konst, KKN (kulturella och kreativa 
näringar) och film. Inom de två sistnämnda områdena finns ett bredare anslag än vad som 
bara ryms inom arbetsgruppen och utskottet för kultur varför man söker samarbete med 
arbetsgruppen och utskottet för regional utveckling, ett förslag som mottagits positivt. Man 
arrangerar en gemensam dag i Hässleholm kring remissen av den nationella 
biblioteksstrategin som handlar om hur biblioteken ska organiseras framöver. Bland annat 
har Sydsverige tydligt fört fram åsikten att man vill samarbeta i den geografi som 
Regionsamverkan Sydsverige finns, inte den föreslagna som är enligt förslaget från 
indelningskommittén, vilket man fått förståelse för. Vidare diskuteras hur projektet med 
professionell dans ska fortsätta. 
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För mer information: Malena Sandgren, Region Blekinge (malena.sandgren@regionblekinge.se) 
 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (FOLKHÄLSA) 
Arbetet är pausat.  
 
För mer information: Karl Landergren, Landstinget i Kalmar län (karl.landergren@ltkalmar.se) 
 
 

 

 

Förslag:  
• Styrelsen godkänner lägesrapporterna från arbetsgruppernas och utskottens arbete.
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Styrelsemöte 27 september 2018 
– Ärende 5. Positionspapper för kollektivtrafik 
 

Utskottet för kollektivtrafik beslutade den 17 augusti om positionspapperet för 
kollektivtrafik. Arbetsgruppen för infrastruktur och kollektivtrafikmyndigheterna har 
involverats i arbetet som alla nu är nöjda med. Ledningsgruppen föreslår styrelsen godkänna 
förslaget till positionspapper med medskicket att ta ställning till om syftet ska utökas med 
att även inkludera fritidsresandet, vilket skulle innebära en kraftig utökning av kostnader då 
det blir en ganska stor förändring av inriktning från fokus på de regionala kärnorna till många 
fler punkter i geografin.  
 
Efter att styrelsen godkänt förslaget och före representantskapets möte den 19/10 föreslås 
respektive huvudman besluta om positionspapperet i sina politiska församlingar. 
 
Bilaga 4: Positionspapper för kollektivtrafik ”Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige” 
 
Bilaga 5: Underlag till positionspapper för en storregional sydsvensk kollektivtrafik 
 

 

 

 

Förslag:  
• Ledningsgruppen har godkänt bifogade förslag men frågan lyftes om syftet ska utökas 

med att även inkludera fritidsresandet, vilket skulle innebära en kraftig utökning av 
kostnader då det blir en ganska stor förändring av inriktning från fokus på de 
regionala kärnorna till många fler punkter i geografin. En fråga som styrelsen ombeds 
ta ställning till. 

• Styrelsen godkänner förslaget till positionspapper för kollektivtrafik. 
• Styrelsen föreslår representantskapet godkänna förslaget till positionspapper för 

kollektivtrafik. 
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Positionspapper för kollektivtrafik

2018-09-20

Sidan 1 (7)

Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige

Vi sex regioner i Sydsverige; Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne
samverkar politiskt från hösten 2015 över regiongränserna inom de flesta politikområden. 
Vi gör det bland annat inom kollektivtrafik- och infrastrukturområdet för ett helhetstänkande på 
samhällsutvecklingen.

Syftet med ett positionspapper för kollektivtrafiken i Sydsverige är att förbättra den 
regionöverskridande kollektivtrafiken till gagn för större arbetsmarknadsregioner, 
nåbarhet till högre studier och en ökad tillväxt.

Kollektivtrafiken är en förutsättning för att nå flera viktiga samhällsmål som regional tillväxt och 
en hållbar utveckling. Kollektivtrafikens strukturbildande funktion i samhällsplaneringen betonas 
allt oftare. Genom en samplanering av ortsutveckling, bostäder och behovet av resor till arbete, 
studier och service skapas ett attraktivt Sydsverige.

I kollektivtrafiken ska människor i alla åldrar, med olika bakgrund och med olika förmågor kunna 
ta sig fram och känna sig trygga. Kollektivtrafiken är också en föregångare i omställningen till 
fossilbränslefria transporter och är därför ett gott miljöval.  

Närheten mellan tillväxtmotorerna förväntas bli allt viktigare för den fortsatta utvecklingen och 
tillväxten i södra Sverige. Därför behöver vi fortsätta att utveckla och förbättra den storregionala 
trafiken.

Xx Yy
Regionstyrelsens ordförande
Region Blekinge

Xx Yy
Regionstyrelsens ordförande
Region Halland

Xx Yy
Regionstyrelsens ordförande
Region Jönköpings län
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Regionsamverkan Sydsverige har i ”Positionspapper för Infrastruktur & Transport 2016” enats 
kring begreppen tillväxtmotorer och regionala kärnor för att beskriva orters vikt och förmåga att 
generera tillväxt också för sitt omland. En fortsatt utveckling av transportsystemet för ett 
Sammanknutet Sydsverige är ett prioriterat område.  

Vi vill utveckla kollektivtrafiken utifrån resenärens, trafikeringens och samhällets perspektiv. En
underlagsrapport till positionspapperet beskriver bl.a regionernas egna målsättningar och 
ambitioner för en gränsöverskridande kollektivtrafik – men det är tillsammans som vi kan göra 
skillnad.

En gemensam målbild

Vi presenterar en gemensam målbild för hur tillväxtmotorerna i Sydsverige bättre ska kunna 
knytas samman med hjälp av kollektivtrafiken fram till år 2040.

Den gemensamma målbilden bör biläggas de ingående regionernas trafikförsörjningsprogram 
och beaktas i planering och utveckling av kollektivtrafik och infrastruktur i södra Sverige.

                                           
             

                               

Xx Yy
Regionstyrelsens ordförande
Region Kalmar län

Xx Yy
Regionstyrelsens ordförande
Region Kronoberg

Xx Yy
Regionstyrelsens ordförande
Region Skåne
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Nuläge 2018
Varje region arbetar för att på bästa 
sätt möta människors behov av 
kollektiva resor inom sin region.

Idag arbetar, studerar och reser vi på 
ett annorlunda sätt än förr. Vi rör oss i 
en större geografi, men inte 
nödvändigtvis varje dag. Det gör de 
gränsöverskridande resorna i en 
storregional kontext både vanligare 
och viktigare. Det ställer också nya 
krav på de kollektiva resorna som 
måste kunna användas för arbete, 
studier eller vila.

Nya resmönster ökar vårt behov av 
samverkan!

Det här är våra utmaningar

Idag möts resenären fortfarande av: 

• Flera olika system för att planera, 
boka och betala för sin 
gränsöverskridande resa. 

• Att trafikutbudet är lägre över de 
administrativa gränserna. 

• Att taxorna är högre över de 
administrativa gränserna.

• Att regelverken skiljer sig mellan olika 
trafikorganisatörer.  

• Att restiderna är långa jämfört med 
bilen och inkluderar byten som 
skapar osäkerhet.

Det här är vi eniga om

De sex sydsvenska regionerna är i sina 
styrdokument eniga om att:

• De kollektiva gränsöverskridande 
resorna behöver bli fler för att 
utveckla Sydsverige.

• Restiderna för de gränsöverskridande 
kollektiva resorna behöver bli kortare 
och turtätheten öka. 

• Tågresor är oöverträffade för att 
snabbt transportera stora grupper 
resenärer i starka stråk.

• Kollektivtrafiken är viktig som 
strukturbildare för att nå en hållbar 
utveckling och ekonomisk tillväxt i 
Sydsverige.

• Kopplingen mellan de regionala och
interregionala trafiksystemen är viktig.
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Målbild för år 2040

Restidsmål för de 
regionöverskridande 
kollektiva resorna i
södra Sverige fram 
till år 2040. 

Restid 1 timma
Daglig arbetspendling sker främst på 
sträckor där restiden är högst 1 timma.
Längre resor försvårar livspusslet. För att 
knyta ihop arbetsmarknader är restider 
som understiger 1 timma viktiga.

Restid 2 timmar
Restider på upp till 2 timmar kan genomföras 
med regelbundenhet om restiden görs 
användbar för arbete, studier eller vila. 
Storregionala resor bör understiga 2 timmar
för att främja näringsliv och regional 
utveckling i hela Sydsverige. 
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Gemensamma ställningstaganden kring utvecklingen av den 
gränsöverskridande kollektivtrafiken i Sydsverige 

Resenären  
Kollektivtrafiken ska vara enkel att använda, erbjuda snabba,
punktliga och bekväma resor.  

Restiderna i en gränsöverskridande storregional kollektivtrafik blir 
långa jämfört med dem i traditionell lokal och regional trafik. Det 
ställer krav på extra hög servicenivå såväl före, under som efter 
själva resan. En stabil och säker digital uppkoppling under hela 
resan är en grundförutsättning för att attrahera nya 
resenärsgrupper.

Vad behöver göras?

• Samordna biljett- och betalsystemen för kollektivtrafiken i Sydsverige
• Förenkla och förbättra informationen till resenären både före, under och efter resan
• Enhetligare regelverk gentemot resenären

Trafikeringen
Kollektivtrafiken i Sydsverige ska knyta samman 
tillväxtmotorer och regionala kärnor och stärka deras
samspel med sitt omland.

Tågbanorna i Sydsverige utgör en viktig grundstruktur för 
resandet eftersom resor med tåg kan vara dubbelt så snabba 
som resor på väg. Sedan lång tid tillbaka knyter bland annat 
Öresundståg, Pågåtåg och Krösatåg samman våra regioner.
Där tågbanor saknas kan snabba bussförbindelser, s.k. Bus 
Rapid Transit-system utgöra ett komplement. 

Vad behöver göras?

• Erbjuda snabbare och tätare resor mellan Sydsveriges tillväxtmotorer
• Erbjuda parallella trafiksystem med olika hastighet och uppehållsbild
• Gör prissättningen av resorna oberoende av de administrativa gränserna
• Minska resornas miljöpåverkan 
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Samhället  
Kollektivtrafiken ska i de starka stråken erbjuda restider som 
är tydligt kortare än med bil. 

Kollektivtrafik och infrastruktur är beroende av varandra. 
Kollektivtrafiken är viktig där människor reser mest för att frigöra 
kapacitet på vägar och för att minska klimatavtrycket från varje 
enskild resenär. En god kollektivtrafik bidrar också till att utveckla 
såväl näringslivet som attraktionskraften för en ort. 
Kollektivtrafiken måste samtidigt vara effektiv ur flera aspekter.

Vad behöver göras?

• De uppställda restidsmålen för kollektivtrafiken i Sydsverige bör läggas till grund för 
utvecklingen av infrastrukturen. 

• Ta fram en gemensam lista för hur åtgärder för att knyta samman tillväxtmotorerna i 
Sydsverige ska prioriteras.

• Investera i infrastruktur som gör det möjligt för människor att bo, arbeta och studera i 
hela Sydsverige.  

Restidsförkortning till 2040 Restidkvoter 2040 (kollektiv resa/bilresa)

sidan 31 av 120

bilaga 4



           
                

Positionspapper för kollektivtrafik

2018-09-20

Sidan 7 (7)

REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE syftar till att, med medborgarnas bästa för ögonen, 
utveckla samarbetet mellan verksamheterna i Region Kalmar län, Region Blekinge län, Region 
Skåne, Kommunförbundet i Skåne, 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 helhetsorienterad och 
långsiktigt hållbar utveckling i Sydsverige och i Sverige.

(Logotyper uppdateras)
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Regionsamverkan Sydsverige  
är en överenskommelse för att nå syftet 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. 
 
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. 
 
Källa: http://regionsamverkan.se/omregionsamverkansydsverige/; 2018-08-10 
 

1. Bakgrund 

Regionsamverkan Sydsverige (RSS) gav i sin handlingsplan för 2017 utskotten för Infrastruktur 
och Kollektivtrafik i uppdrag att påbörja arbete kring en långsiktig utveckling av Sydsveriges 
kollektivtrafik med fokus på det gränsöverskridande resandet och dess krav på tillhörande 
insatser i infrastrukturen.  

 
Styrelsen för RSS gav 2016-11-24 kollektivtrafikutskottet i uppdrag att leverera ett så kallat 
positionspapper för kollektivtrafiken motsvarande det som tidigare gjorts för 
transportinfrastrukturen1. Vid utskottets möte 2017-01-27 fick trafikdirektörerna Karl-Johan 
Bodell, Kalmar Länstrafik, och Carl-Johan Sjöberg, Jönköpings Länstrafik, i uppdrag att ta fram 
en struktur för ett positionspapper för långsiktig utveckling av kollektivtrafiken i de sex 
sydsvenska regionerna utifrån frågeställningen ”Vilken trafik vill vi se 2050?”. Dokumentet skulle 
förutom framtida trafik även innehålla en beräknad tidplan men behövde i övrigt inte vara direkt 
knutet till de begränsningar som finns i dagens infrastruktur.  

Utskotten för infrastruktur och kollektivtrafik beslutade 2017-02-16 att ge kollektivtrafikutskottets 
arbetsgrupp i uppgift att bistå i detta arbete och betonade vikten av att även andra delar av 
tjänstemannaorganisationerna, särskilt de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) 
medverkar så att hela kollektivtrafikområdet blir belyst på ett bra sätt.  

Uppdraget har därefter av utförarna utvecklats på följande sätt:  
 Inriktningen ska vara att ta tillvara den flerkärniga strukturen i Sydsverige genom bra 

tillgänglighet mellan tillväxtmotorer och regionala kärnor och genom att stärka deras 
samspel med sitt omland. 

 Syftet med uppdraget är att förbättra den regionöverskridande kollektivtrafiken i 
Sydsverige till gagn för större arbetsmarknadsregioner, nåbarhet till högre studier och en 
ökad tillväxt. 

 Målet med uppdraget är att ta fram en gemensam målbild för hur tillväxtmotorerna i 
Sydsverige bättre ska kunna knytas samman med hjälp av kollektivtrafiken fram till år 
20402. 

                                                
1 Regionsamverkan Sydsverige. 2016. Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige. Positionspapper infrastruktur och transport. 
2 Målåret 2040 har valts för att inte komplicera bilden med en eventuell höghastighetsbana. 
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Begreppen tillväxtmotorer och 
regionala kärnor har utifrån den 
modell som lanserades i Skåne3 
successivt under senare år vunnit 
insteg i nationell och regional 
planering. De har använts bland annat 
i RSS arbete med 
transportinfrastruktur4 samt även av 
Trafikverket i samband med arbetet 
för den nationella och de regionala 
transportplanerna. 
 
Den definiton av begreppen som 
används i denna rapport 
överensstämmer med den som 
användes i en gemensam analys av 
transportinfrastrukturen i Sydsverige5, 
se vidare bilaga 1. För Skånes del 
innebär det att Kristianstad i det här 
sammanhanget räknas som en 
regional tillväxtmotor medan 
Hässleholm klassificeras som en 
regional kärna med koppling till 
tillväxtmotorn Kristianstad.  
 

Denna rapport utgör underlag för ett positionspaper avseende regionöverskridande 
kollektivtrafik som presenteras separat. Slutsatser som presenteras i den här rapporten bygger 
på analyser av adekvata nationella och regionala studier samt officiella dokument för de 
berörda sydsvenska regionerna (Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg och 
Skåne).  
 
Materialet till rapporten är framtaget och sammanställt i en samrådsprocess med deltagare från 
berörda RKM: 

 Yvonne Aldentun, Landstinget Kalmar län 
 Erik Andersson, Region Jönköpings län 
 Magnus Forsberg, Region Blekinge 
 Per Hansson, Region Kronoberg 
 Arne Ingemansson, Region Halland 
 Patrik Lindblom, Region Skåne 
 Daniel Malmqvist, Region Kronoberg 

 
Per Ålind har på uppdrag av uppdragstagarna varit behjälplig med att sammanställa rapporten 
och står även för de slutliga avvägningar som redovisas.  
 
Under arbetets gång har ett flertal avstämningar gjorts med berörda organ inom RSS. En 
sammanställning av genomförda samråd återfinns i bilaga 2. 
  

                                                
3 Strategier för det flerkärniga Skåne. Strukturbild för Skåne. Beslutad av Regionstyrelsen 2013-10-10 och Kommunförbundet Skåne 
2013-12-16. 
4 Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Region Blekinge, Landstinget 
Blekinge, Region Halland, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne (2016). Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige. 
Positionspapper infrastruktur & transport. 
5 Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur. Utredning gjord av Ramböll på uppdrag av Region Skåne, Region Blekinge, Region 
Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län. 2015-06-29. 
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Källa: RUS >>2025. Region Jönköping. 

2. Kollektivtrafikens funktion från nationell horisont 

Det övergripande transportpolitiska målet på nationell nivå är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet6. Därutöver har riksdagen beslutat om ett funktionsmål om 
tillgänglighet och ett hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa. 

Funktionsmålet säger att transportsystemets utformning, funktion och användning ska 
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 
samt bidra till utvecklingen i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga 
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. En av preciseringarna för 
funktionsmålet berör uttryckligen kollektivtrafik och anger att förutsättningarna för att välja 
kollektivtrafik, gång och cykel ska förbättras. 

Hänsynsmålet säger att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas 
till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att det övergripande 
generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa. 

Transportsystemet, där kollektivtrafiken är en väsentlig del, förväntas således fylla många 
funktioner eller roller i samhället. I propositionen för de transportpolitiska målen7 beskrivs ett 
effektivt transportsystem som ”en förutsättning för att nå generella samhällsmål som regional 
tillväxt och hållbar utveckling” I regeringens proposition om infrastruktur för framtiden8 beskrivs 
transportsystemet som en del av samhällsstrukturen som lägger grunden för tillgängligheten till 
bland annat jobb och bostäder. Kopplingar görs vidare till såväl klimatmål som krisberedskap 
och totalförsvar. 

Klimatutmaningen specifikt och mer generellt arbetet med att åstadkomma en hållbar 
samhällsutveckling i linje med de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 20309 kommer att öka 
efterfrågan på effektiva kollektivtrafiklösningar. Nationellt har en politisk inriktning lagts fast att 
Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan och i en successiv omställning till ett 
mer hållbart samhälle. Genomförandet innebär bland annat transformeringen till världens första 
fossilfria välfärdsland.  

De tre ömsesidigt beroende dimensionerna i 
hållbar utveckling - den ekologiska, den 
ekonomiska och den sociala och kulturella - ska 
vara ledstjärnor för det planeringsarbete som sker 
på nationell, regional och lokal nivå.  

Den ekologiska eller miljömässiga 
dimensionen handlar om hushållning med 
jordens resurser och skydd av ekosystem. Det är i 
sin tur en förutsättning för de ekosystemtjänster 
som krävs för människors välmående och en god 
livsmiljö. De mest kritiska miljöaspekterna är 
klimatförändringar, kraftig utarmning av biologisk 
mångfald, brutna kretslopp av näringsämnen och 

                                                
6 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/; 2018-07-04. 
7 Regeringens proposition 2008/09:93. Mål för framtidens resor och transporter. 
8 Regeringens proposition 2016/17:21. Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar 
utveckling. 
9 Regeringen. Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling  
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spridning av miljögifter. Att minska de klimatpåverkande utsläppen kan ha en avgörande 
betydelse för den framtida samhällsutvecklingen.  

Den ekonomiska dimensionen syftar till att skapa stabila och sunda ekonomiska förhållanden 
och en hållbar ekonomisk tillväxt som inte äventyrar miljön eller människors hälsa. Ett effektivt 
resursnyttjande är där ett viktigt medel som även kan bidra till livskvalitet för människor och en 
fortsatt god utveckling av samhället. För att bli ekonomiskt starkare är produktivitetsutveckling 
inom näringslivet och offentlig sektor samt förmågan att sälja nya varor och tjänster avgörande.  

Den sociala och kulturella dimensionen bygger på alla människors lika värde där delaktighet, 
trygghet, jämlikhet och jämställdhet är styrande begrepp. En rättvis fördelning av resurser 
oavsett kön, ålder, etnicitet eller andra förutsättningar är central. Det ger förutsättningar för ett 
samhälle med välmående, kreativa och företagsamma individer byggt på mångfald och 
grundläggande demokratiska värderingar.  
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3. Kollektivtrafikens roll för utvecklingen av Sydsveriges 
regioner 

Den följande presentationen har fokus på att beskriva hur frågor med anknytning till 
gränsöverskridande kollektivtrafik behandlats i olika centrala regionala dokument för tillväxt, 
utveckling och kollektivtrafik. Sammanställningen ska ses som ett försök till sammanfattning av 
vad de sex sydsvenska regionernas olika styrdokument redovisar om kollektivtrafiken och dess 
roll för samhällsutvecklingen. 

3.1 Blekinge 

Det övergripande styrdokumentet för Blekinge10 slår fast att utveckling handlar om och drivs av 
människor. Blekinges utveckling är därför beroende av förmågan att attrahera människor. God 
livskvalitet och ett rikt arbetsliv gör att människor vill och kan etablera sig i regionen. Den 
nämnda helhetsynen benämns Attraktiva Blekinge.  

Särskilt intressant med strategin är att den sätter in den regionala nivån i såväl en internationell 
som en nationell och lokal kontext (se bild nedan).  

Blekingestrategin ska fungera 
som styrmedel för regionala 
satsningar och utgår från de 
förhållanden som existerar i 
dag. I strategin poängteras 
vikten av ökad tillgänglighet 
mellan tillväxtmotorer och 
regionala kärnor i 
angränsande län.  

Tillgänglighet är ett av fyra 
insatsområden i den 
regionala strategin för vilket 
devisen ”Kom långt på en 
timme” anges som en 
övergripande ansats. 
Inriktningen är att god 
tillgänglighet kortar avstånden 
och där kollektivtrafiken blir 
det naturliga valet. Effektiva, 

hållbara transportsystem med god kollektivtrafik kan knyta samman kommuner till större, 
gränslösa och mer dynamiska arbetsmarknadsområden.  

Blekingestrategin har ett tydligt läns- eller regiongränsöverskridande perspektiv, något som 
bland annat uttrycks som att det ska gå att bo i Blekinge och pendla till arbete och utbildning i 
grannlänen. Målet är att Blekinge till år 2020 har ett attraktivt och hållbart transportsystem som 
utvecklas utifrån invånarnas, arbetsmarknadens och besökarnas behov. Restiderna mellan 
Blekinge och Malmö/Köpenhamn respektive Stockholm anges som indikatorer för 
måluppfyllelse.  

                                                
10 Attraktiva Blekinge. Blekingestrategin 2014-2020. Aktualiserad version A, beslutad av Regionstyrelsen 2018-06-13. Dnr: 
18/00268. 
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Bland insatser för att nå målet anges halvtimmestrafik och kortare restider på Blekinge 
kustbana, prioriteringar och utbyggnad av infrastruktur för kollektivtrafik i stadstrafik och 
förbättrade möjligheter att ta sig till arbetet eller resa i tjänsten genom att gå till fots, cykla eller 
kollektivtrafik.  

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet11 tar vid där Blekingestrategin slutar. Programmet är 
det politiska dokument som visar hur kollektivtrafiken kan bli ett redskap för att uppnå det som 
lagts fast i strategin. Kollektivtrafiken ska inte leva ett eget liv utan snarast ses ett viktigt 
instrument för att bygga Blekinge starkare och bättre. 

Pendling till utbildning och arbete poängteras som en viktig funktion för den regionala 
kollektivtrafiken. Turutbudet ska ge möjlighet att pendla till skola och arbete i närmaste 
centralort. Inledningsvis i programmet slås också fast att goda möjligheter att pendla in och ut 
från länet är en avgörande parameter för Blekinges utveckling. Ett talande exempel är att det är 
fler Blekingebor som idag reser till Skåne och Danmark med tåg än som reser med tåg mellan 
orterna i länet.  

Programmet har tre grundläggande mål: skapa valfrihet för människor, bidra till utveckling och 
tillväxt i regionen samt utveckla en kollektivtrafik som tar ansvar för miljö och klimat. Den första 
pelaren Valfrihet har bland annat fokus på starka stråk och stadstrafik med stort 
resandeunderlag samt förbättrade möjligheter att kunna pendla längre sträckor och på det sättet 
utvidga arbetsmarknadsregionerna.  

Under den andra pelaren Utveckling och tillväxt poängteras kortare restid som den viktigaste 
parametern för att öka samhällsnyttan. På Kuststråket från Karlskrona och västerut bedöms 
kortare restid mot Öresundsregionen, inom Blekinge, och vidare mot Stockholm och Göteborg 
som viktigt för Blekinges möjligheter att attrahera företag och locka nya invånare. Även på Kust 
till kustbanan behöver restiden till Växjö kortas för att pendling ska upplevas som tillräckligt 
attraktivt.  

Följande mål för restider 2035 till sydsvenska tillväxtmotorer och regionala kärnor utanför det 
egna länet finns i trafikförsörjningsprogrammet: 

 Karlskrona – Malmö 115 minuter 
 Karlskrona – Växjö   70 minuter 
 Karlskrona – Kalmar   75 minuter 

Visionen till 2050 är att den snabba anslutningstrafiken från Kalmar och Karlskrona till Växjö 
och den kapacitetshöjda Kustbanan till Kristianstad/Hässleholm har gett snabba tågförbindelser 
mellan de fyra större städerna i sydost. Arbetsmarknaden är därmed mer gemensam. 

Öresundsregionens utveckling förväntas ha spridit sig till Blekinge genom snabba förbindelser 
som ger en stor frihet i valet av bostadsort och arbetsplats på sträckan Köpenhamn - 
Karlskrona. Restiden från Karlskrona till Malmö är i ett framtidsperspektiv under två timmar 
medan restiden mellan västra Blekinge och Malmö understiger en timme. 

Notabelt är att ett mål i programmet är att prispåslag vid länsgränspassage inte ska förekomma 
samt ambitionen att år 2050 åker såväl män som kvinnor kollektivt i lika stor omfattning. 

  

                                                
11 Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019. Version B, beslutad av Regionstyrelsen 2016-03-16. Dnr 503-66-2014. 
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3.2 Halland 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Halland utgår från visionen om Halland som den 
bästa livsplatsen12. En av tre delar i visionen är att genom hög tillgänglighet med bra 
kommunikationer dra fördel av det gynnsamma geografiskt läget mitt i ett utvecklingsstråk på 
Västkusten. Halland har som del av det tätbefolkade sydvästra Sverige stor möjlighet att skapa 
en kollektivtrafik av hög kvalitet som bidrar till att öka utbytet mellan de halländska kommunerna 
och omvärlden. Länsgränsen får inte i något sammanhang utgöra hinder för funktionella 
lösningar, vilket förutsätter täta samarbeten med angränsande regioner. 

RUSEN konkretiseras i en regional 
strategi för tillväxt13 som kompletteras 
och uppdateras årligen. Den fortsatta 
utvecklingen av Kuststråket, med 
framför allt Västkustbanan och E6, 
poängteras som en prioriterad fråga 
med koppling till kollektivtrafik. 
Möjligheterna att pendla till och från 
utbildning och arbete bedöms som 
avgörande Hallands utveckling.  

Av tre mål berör ett – Hög attraktivitet – i 
betydande grad den 
gränsöverskridande kollektivtrafiken. 
Regionförstoring genom utveckling av 
kollektivtrafik och infrastruktur såväl 
söderut som norrut samt utvecklade 
former för samverkan och samplanering 
mellan kollektivtrafik, infrastruktur, 
samhälls- och bebyggelseplanering är 
två prioriteringar för det strategiska valet 
att åstadkomma en region med god 
tillgänglighet. 

För Hallands del finns en utmaning i att knyta länet närmre Göteborgs och västra Skånes 
arbetsmarknader. Den norra delen, företrädesvis Kungsbacka och Varberg, har en hög 
tillgänglighet till Göteborgsregionens arbetsmarknad, medan södra Halland har svaga 
kopplingar till både västra Skånes och Göteborgsregionens arbetsmarknader. För att bli en 
region med god tillgänglighet behövs en kollektivtrafik som bidrar till vidgade arbetsmarknader 
genom goda möjligheter till arbetspendling med konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. 
Därtill fordras att planeringen av kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls- och bebyggelseplanering 
behöver gå hand i hand. 

Hur kollektivtrafiken ska ge sitt bidrag till att bygga större arbets- och studiemarknader, en mer 
hållbar region och sist men inte minst skapa goda förutsättningar för ett fortsatt attraktivt 
Halland utvecklas i det regionala trafikförsörjningsprogrammet14. En väl utbyggd och robust 
kollektivtrafik behövs för att Halland ska vara en del i en större funktionell region. För att 
kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv är det nödvändigt att restiderna blir kortare.  

                                                
12 Halland –bästa livsplatsen. Regionala utvecklingsstrategi 2005 – 2020. Regionstyrelsens ordförande februari 2005. 
13 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Beslutad av Regionfullmäktige i oktober 2017. 
14 Kollektivtrafik för en hållbar utveckling Halland 2035. Regionalt trafikförsörjningsprogram för Halland 2016-2019. Beslutad av 
Regionfullmäktige 2016-04-27. 
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Om restiden kortas till en timme kan hela sydvästra Sverige integreras i en funktionell region. 
Det operativta och mer kortsiktiga målet för kollektivtrafiken i Halland är följaktligen att resandet 
ska öka och vara attraktivt. Viktigt i det sammanhanget är också det som påpekas i programmet 
att framtidens kollektivtrafikresenärer inte ska märka av länsgränserna varken på priset eller när 
man betalar sin resa.  

I norra Halland är det redan idag ett stort resande över länsgränsen, både med bil och 
kollektivtrafik, beroende på att en allt större del av Halland ingår i Göteborgs arbetsmarknad. 
Runt 75 procent av alla hallänningar som reser över en länsgräns gör det norrut mot Göteborg. I 
södra Halland är resandet över kommun- och länsgränser mindre. Mellan tio och femton 
procent av de hallänningar som arbetspendlar reser över länsgränsen söderut varje dag. 

Det finns en potential att skapa en gemensam arbetsmarknad och därmed öka utbytet mellan i 
första hand Halmstad och Helsingborg. Resandet över länsgränserna mot Smålandslänen och 
de sydöstra delarna av Västra Götaland (Boråsregionen) är betydligt mindre i omfattning än 
resandet både söderut och framför allt norrut. 

Den övergripande strategin för utveckling av kollektivtrafiken i Halland är koncentration till stråk 
där förutsättningar för ökat resande är goda. De geografiska områden som klassas som 
kollektivtrafikstråk kommer att trafikeras av en kollektivtrafik med tillräckligt utbud för att 
tillgodose behovet av arbets- och studiependling.  

Västkustbanan har högst prioritet i det halländska kollektivtrafiksystemet och är följaktligen även 
klassat som ett mycket starkt kollektivtrafikstråk. Stråket bedöms även som det viktigaste för 
Hallands fortsatta utveckling. Tågtrafiken på banan kommer även i framtiden att utgöra 
stommen och all annan trafik ska i möjligaste mån anpassas till tågens ankomst och avgångar 
på Västkustbanan. Banan måste ha tillräcklig kapacitet så att olika tågsystem kan trafikera på 
ett robust och pålitligt sätt samtidigt som restiderna mellan orterna utmed banan bör minska och 
turutbudet öka. Resandet bedöms fortsätta att öka såväl över länsgränsen mot norr som över 
den mot söder. 

Viskadalsstråket räknas som ett medelstarkt kollektivtrafikstråk. Tågtrafiken i stråket ska 
fokusera på att möta resbehov för arbets- och studiependling mellan Borås och Varberg. I 
dagsläget är det cirka fem procent (cirka 1 900 personer) av hallänningarna som reser över en 
länsgräns som gör det mot Borås.  

Utvecklingen av tågtrafiken i det medelstarka Markarydsstråket sker med utgångspunkt att 
tillgodose resebehov för såväl arbets- och studiependling som för fjärresor som sker mer sällan 
till nordöstra Skåne och västra Blekinge samt till städer utmed Södra stambanan.  

Av övriga länsgränsöverskridande kollektivtrafik är tågtrafiken i det så kallade HNJ-stråket 
(Halmstad – Nässjö järnväg) i huvudsak av inomregional karaktär med liten potential till 
regionförstoring. Även för busstrafiken i stråket mot Ljungby/Växjö bedöms 
utvecklingspotentialen som begränsad, mycket på grund av lång restid i kombination med 
branschstrukturen i Halmstad och Ljungby. Dessutom finns det ingen mellanmarknad i form av 
orter som skulle kunna ge ett tillskott till resandeunderlaget.  
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Källa: RUS >>2025. Region Jönköpings län. 

3.3 Jönköpings län 

Den regionala 
utvecklingsstrategin för 
Region Jönköping pekar ut 
vad som krävs för att 
regionen ska bli 
framgångsrik och växande 
till år 202515. För Sveriges 
sjätte största region sett till 
folkmängd är RUS ett viktigt 
underlag för 
gränsöverskridande 
samarbeten inom och utom 
den egna administrativa 
geografin. Kunskap och 
kommunikationer anges som 
de viktigaste 
omvärldsutmaningarna. Det 
geografiska läget mellan de 
tre storstadsregionerna och 
med närhet till 
Linköping/Norrköping, Växjö, 
Halmstad och Borås ställer 
ökade krav på att utveckla 
både interna och externa 

kommunikationer.  

Det långsiktiga målet är en snabbare, öppnare och smartare region. Gränsöverskridande 
samarbete ses som en förutsättning för utveckling, både när det gäller geografi och verksamhet. 
Med snabba, enkla och effektiva transporter kan människor och varor ofta och lätt ta sig från en 
plats till en annan, inom regionen och över länsgränserna på ett miljömässigt hållbart sätt.  

Två målområden och fyra huvudinriktningar har identifierats som de mest avgörande för 
regionens fortsatta utveckling. Av de fyra huvudinriktningarna eller delstrategierna har en – En 
global livsmiljö – koppling till gränsöverskridande kollektivtrafik. Regionaltåg och fjärrbusstrafik 
spelar i nuläget en central roll för kommunikationerna med grannlänen och viktiga orter i 
regionens omland. Regionaltåg pekas ut som särskilt viktiga för att koppla samman regionen 
med grannlänen.  

En effektiv kollektivtrafik som anpassas till resenärernas behov anges som en attraktivitetsfaktor 
och viktig drivkraft för förändring. Värt notera är att en stödjande kollektivtrafik anges som en 
nyckelfaktor för att utveckla satsningar på kultur och fritid som når hela regionen. Väl 
fungerande och ekologiskt hållbara kommunikationer inom regionen och med angränsande län 
lyfts fram som en av sju framgångsfaktorergenom att vidga de lokala arbetsmarknaderna och 
därmed öka tillgången till attraktiva arbetsplatser för människor och kompetens för företag.  

Utgångspunkten i det regionala trafikförsörjningsprogrammet16 är att kollektivtrafiken ska ses 
som ”Det naturliga resvalet” och bedrivas med omtanke om kunderna samt erbjuda prisvärda, 

                                                
15 RUS. Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping >>2025. Fastställd av regionförbundets styrelse 2013-06-20. 
16 Regionalt trafikförsörjningsprogram Jönköpings län. 2018-01-22. Dnr LJ 2012/1077. 
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enkla och säkra resor. Den regionala kollektivtrafiken ska kunna erbjuda länets invånare goda 
kommunikationer till och från orter inom regionen men också till angränsande regioner.  

Programmet omfattar därför Jönköpings län liksom kommuncentra och högskoleorter i 
angränsande län eller regioner. Kollektivtrafiken ska på samma sätt som den binder samman 
kommuncentra och regioncentra inom regionen även erbjuda motsvarande trafikutbud till 
grannkommuner i angränsande regioner och dess region- och högskolecentra. Gemensam syn 
på trafikutbud och samordning av biljett- och betalsystem lyfts fram som viktiga parametrar för 
att nå dithän.  

Fem mål avseende resande, kundnöjdhet, tillgänglighet/användbarhet, miljö/hållbart samhälle 
och skattesubventionsgrad ska vara uppnådda till år 2025. De förväntas bland annat bidra till 
större arbetsmarknadsregioner och ökad regional tillväxt. Två av de fyra strategier som krävs för 
att nå målen har direkt beröring med länsgränsöverskridande trafik.  

Ett hållbart transportsystem fordrar en förändrad syn på kollektivtrafiken som utgår från ett 
tydligare systemperspektiv där kollektivtrafiksystemet blir strukturbildande för 
samhällsutvecklingen. En samlad och medveten bebyggelseplanering med rimliga avstånd till 
kollektivtrafikstråk är en förutsättning för att få kortare restider och skapa en mer attraktiv 
kollektivtrafik inte minst för resor över läns- och regiongränser.  

Det starka sambandet mellan restid och pendlingsbenägenhet innebär att trafiken ska snabbas 
upp där så är möjligt. Inriktningen är att utveckla de trafikstarka stråken och göra trafikutbudet 
”Bäst för flest”. Programmet beskriver fyra olika nivåer på trafikutbud där den högsta nivån - 
Storregionala stråk - har klart samband med gränsöverskridande trafik.  

De storregionala stråken är resandestarka och passerar regiongräns. Strävan är att 
åstadkomma likartat utbud till motsvarande målpunkter/orter i angränsande region som inom 
Region Jönköpings län. Tågtrafiken förväntas dominera dessa stråk och kan kompletteras eller 
där järnvägsspår saknas ersättas med busstrafik. För tågtrafiken ska planeringen utgå från en 
restidskvot (dvs. restid jämfört med bil) om 0,8. Motsvarande restidskvot för direkt-/expressbuss 
anges till 1,2.  

Framgångsfaktorer är utöver det som nämnts tidigare är exempelvis snabbt och bekvämt, det 
vill säga att trafiken byggs i starka stråk mellan befolkningstäta orter inom regionen respektive 
till angränsande regioner med linjer som ger korta restider och hög turtäthet och binder samman 
kommun- och regioncentra med varandra. Restiden bör aldrig överstiga1,5 gånger bilens. Lägre 
kvot eftersträvas vid längre resor. 

Gränslöshet tas upp som en annan framgångsfaktor, med andra ord att trafiken planeras 
kommun- och regiongränsöverskridande där kommuncentra liksom region- och/eller 
högskolecentra i angränsande regioner har samma dignitet som motsvarande trafik inom 
regionen. Regionen har en positiv inställning till ökad gränsöverskridande trafik under 
förutsättning att vissa angivna kriterier uppfylls.  
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Källa: Klimat att växa i. RUS Kalmar län. 

3.4 Kalmar län 

Kalmar län använder sig av målbilden ”Klimat att växa i” för sin senaste regionala 
utvecklingsstrategi17. För att skapa ett klimat att växa i har fyra prioriterade utvecklingsområden 
pekats ut varav ett – Hållbar samhällsplanering – har direkt samband med gränsöverskridande 
kollektivtrafik. Ledordet är regionförstoring som förutsätter snabba transporter såväl inom länet 
som över länsgränserna. Resande med kollektivtrafik är att föredra, eftersom det generellt leder 
till mindre klimat- och miljöpåverkan.  

För att kunna konkurrera med bilresor 
är korta restider och möjlighet att 
använda restiden till arbete eller 
studier avgörande. Som exempel hur 
restiden med kollektivtrafik kan 
minimeras anges att bostäder, 
verksamheter och service lokaliseras i 
anslutning till stationer och 
knutpunkter. Utvecklingen i länet går 
därmed mot större 
arbetsmarknadsregioner, men arbete 
bedöms återstå för att knyta ihop 
arbetsmarknadsregioner över 
länsgränserna. 

En strategi för utvecklingsområdet 
Hållbar samhällsplanering är att 
åstadkomma korta restider med hög 
punktlighet både för personer och för 
gods. För en hållbar regionförstoring, 
det ett vill säga större och mer 
robusta arbetsmarknadsregioner, 
behövs samverkan inom och utanför 
länet och miljömässigt hållbara 
lösningar.  

Målet är att minska länets funktionella 
regioner från fyra till två genom att 

stärka sambanden såväl inom länet som med tillväxtmotorer och regionala kärnor i våra 
grannlän, vilket förutsätter korta och tidssäkra restider längs de stråk människor färdas mellan 
hemmet, arbetet eller fritidsaktiviteter. 

Principerna i RUSEN har därefter konkretiserats i dels en långsiktig kollektivtrafikstrategi18, dels 
ett mer kortsiktigt regionalt trafikförsörjningsprogram19. Den gemensamma visionen för båda 
programmen är att det år 2050 är nära till Sveriges solsida, uppställda restidsmål har nåtts och 
kollektiva transporter utgör förstahandsalternativet för vardagsresandet bland länets invånare.  

Båda dokumenten bygger vidare på de förslag till restidsmål som redovisades i en tidigare 
systemanalys av Sydsveriges transportinfrastruktur20. De restidsmål för Kalmar till de tre 
                                                
17 Klimat att växa i. Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030. 
18 Kollektivtrafikstrategi 2050. Samhällsstödd trafik för funktionella regioner. Antagen av landstingfullmäktige 2017-05-31. 
19 Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2017-2025. Antaget av landstingfullmäktige 2017-05-31. 
20 Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur. Utredning gjord av Ramböll på uppdrag av Region Skåne, Region Blekinge, Region 
Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län. 2015-06-29. 
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storstadsområdena och till närliggande länscentra som redovisades i den rapporten har 
utvecklats och kompletterats med motsvarande restidsmål för Oskarshamn och Västervik. Mål 
har formulerats för två olika slutår - 2025 respektive 2050 – från utgångspunkten att det ska 
vara möjligt att från var och en av de tre orterna i länet resa ut på morgonen, göra ett dagsverke 
i någon av målorterna och därefter kunna återvända till hemorten  

En viktig riktlinje är att utveckla trafiken i redovisade starka kollektivtrafikstråk, vilka i de flesta 
fall har en av sina ändpunkter i en ort utanför länet. Följaktligen är pendlare över länsgräns 
utpekad som en viktig målgrupp för att öka resandet. Förbindelser som är eller kan utvecklas till 
starka stråk är bland andra nästintill samtliga järnvägslinjer samt länsgränsöverskridande 
busstrafik med målpunkter i regionala kärnor och tillväxtmotorer.  

För den södra delen av länet är inriktningen att förbättra nåbarheten till Kalmar samt från 
Kalmar till Karlskrona och Växjö. Då det gäller interregionala resor är sträckan Kalmar – Växjö 
(Alvesta) länets starkaste och viktigaste reserelation. Halvtimmestrafik och dubbelspår är viktiga 
förbättringar på denna sträcka. På motsvarande sätt syftar trafikutvecklingen i den norra delen 
av länet till att knyta samman de aktuella kommunerna inbördes men även ge bra nåbarhet till 
regionala kärnor och tillväxtmotorer utanför länet. 

I trafikförsörjningsprogrammet används ett sammanvägt mått för restid, turtäthet och antal byten 
för att ange mål för nåbarheten eller den geografiska tillgängligheten dels till tillväxtmotorer och 
regionala kärnor i och utanför Kalmar län, dels mellan orterna i länet till år 2025. För Kalmars 
del bedöms uppsatta delmål för turtäthet möjliga att nå till samtliga övriga tillväxtmotorer i 
Sydsverige medan delmålen för restid klaras i alla relationer utom de mot Östergötland.  

För Västervik och Oskarshamn bedöms möjligheterna att nå målen som avsevärt sämre och då 
inte minst delmålen för restid. Oskarshamn som är länets tredje största ort och utgör en regional 
kärna har de längsta restiderna och de flesta bytena i de studerade reserelationerna. Länets 
näst största stad Västervik, i likhet med Oskarshamn en regional kärna, har tillsammans med 
Vimmerby och delar av Hultsfreds kommun i hög utsträckning Linköping som nav för sitt 
resande.  

För att i princip samtliga restidsmål till 2050 ska nås fordras betydande upprustning och 
standardhöjning av främst järnvägsnätet både inom och utanför länets gränser men även av 
väginfrastrukturen. En fortsatt utveckling av täta och snabba direktförbindelser i riktning mot 
Malmö-/Köpenhamnsområdet är viktigt för hela den södra delen av Kalmar län. På motsvarande 
sätt är kopplingen mot Jönköping/Linköping/Norrköping viktig för den norra delen av länet.  
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3.5 Kronoberg 

Den övergripande inriktningen av Region Kronobergs RUS21 framgår tydligt av titeln – Gröna 
Kronoberg. Ambitionen är en hållbar utveckling i framkant - som Europas grönaste region. I 
strategin slås fast vikten av goda kommunikationer ut till omlandet – särskilt i ett län med en 
gles struktur likt Kronoberg. Länet har över tid haft en hög inpendling och ett positivt 

pendlingsnetto, inte minst som en följd av att samtliga kommuner i länet gränsar till ett annat 
län. Rörligheten inom Kronobergs län är relativt sett låg men ökande – inte minst mellan de 
större arbetsmarknaderna i regionen och till andra regionala centrumstäder utanför länet. 

Strategin är uppdelad i två målområden: ”Vi växer i hållbara och öppna livsmiljöer” och ”Vi växer 
av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga”. Under det förstnämnda målområdet lyfts det 
starka sambandet mellan boende, arbete och de stora transportstråken som finns i länet fram 
som en utvecklingsmöjlighet. Den tydliga stråkstrukturen ger förutsättningar inte bara för bra 
anknytningar mellan olika orter i länet utan dessutom till orter utanför länets gräns. Den starka 
kopplingen kommer redan idag till uttryck genom en hög inpendling från andra län. 
Koncentrationen av befolkningen runt de regionala stråken ger också möjligheter att planera en 
effektiv kollektivtrafik som sammanbinder viktiga målpunkter såväl i som utanför länet. 

I Kronobergs regionala trafikförsörjningsprogram22 omsätts de övergripande regionala 
inriktningarna i mål och riktlinjer för kollektivtrafiken. Målbilden är en hållbar kollektivtrafik för 
alla, vilken i sin tur delas upp i fyra målområden, där Tillgänglighet för hållbar regional 
utveckling har en direkt bäring på gränsöverskridande trafik. Kollektivtrafiken anges som ett 
viktigt verktyg för att stärka och knyta samman regionen men också som ett lika viktigt medel för 
att kunna ta sig till angränsande regioner och viktiga noder i andra städer.  

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i Kronoberg har tillsammans med angränsande 
läns RKM i uppdrag att se till att resenären inte ska behöva påverkas av de administrativa 
indelningarna. Utmaningen är att skapa en attraktiv kollektivtrafik som kan möjliggöra en 
regionförstoring i Kronoberg. Det ska ske genom att bland annat restidskvoten mellan 

                                                
21 Gröna Kronoberg 2025. Regional utvecklingsstrategi Kronobergs län. Region Kronobergs fullmäktige beslut 2015-06-11. 
22 Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg 2016-2025. Antaget av Regionfullmäktige 2015-11-25, reviderad 2017-01-24. 
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kollektivtrafik och bil i viktiga relationer inom och till omkringliggande län ska minska, 
resmöjligheterna till och från grannlänens huvudorter och i andra starka interregionala relationer 
ska bli fler samt restiderna till och från grannlänens huvudorter ska minska.  

Möjlighet till frekventa och snabba buss- och tågförbindelser till grannregionernas huvudorter är 
en prioriterad fråga för RKM Kronoberg. Därför är målsättningen att resmöjligheterna till 
framförallt Kalmar, Karlskrona, Jönköping, Halmstad samt Lund/Malmö ska öka. Fördjupade 
stråkanalyser för varje enskilt stråk i regionen behöver tas fram som underlag för åtgärder 
samtidigt merparten av resurserna och satsningarna för kollektivtrafik föreslås bli riktade till för 
Kronoberg viktiga strategiska stråk.  

Ett av de strategiska valen gäller den gränsöverskridande trafiken. Det är lika viktigt att kunna ta 
sig inom regionen som till angränsande regioner och viktiga noder i andra städer. De invånare 
som bor på gränsen till andra regioner ska ha möjlighet att välja serviceutbudet som är närmast 
boendeorten, även om det finns på andra sidan länsgränsen. Ambitionen är att inom ramen för 
Sydtaxan fortsätta att förbättra samarbetet för att ytterligare förfina det gemensamma systemet 
för länstränsöverskridande resor. Generellt är en nära samverkan med RKM i framförallt 
Blekinge, Jönköping, Halland, Kalmar och Skåne är en avgörande faktor för att Kronoberg ska 
nå framgång med att stärka redan starka reserelationer men också för att kunna skapa nya 
resmöjligheter. 

Andra strategiska val som har anknytning till gränsöverskridande trafik är att utvecklingen av 
kollektivtrafiken ska utgå från ett resenärsperspektiv där det krävs att hela resan är 
trafikslagsövergripande och sammanhängande så att resenären kan känna trygghet och få en 
positiv upplevelse. Dessutom krävs en samordnad planering och en stark koppling mellan det 
strategiska arbetet på den regionala nivån och kommunernas fysiska planering för att skapa en 
attraktiv och resurseffektiv kollektivtrafik.  

RUSEN Gröna Kronoberg påvisar värdet av att stärka stråkstrukturen i regionen. Ett stråk ska 
ses som en del i ett större sammanhang där övrig samhällsplanering ingår. Stråken har 
klassificerats utifrån pendlingsunderlag, kollektivtrafikens nuläge samt regional betydelse och 
tillväxtpotential. Bland de fem klasserna finns: 

 Starka interregionala stråk som sammanbinder större arbetsmarknader och tillsammans 
med transportstråken och järnvägsnätet utgör huvudlinjenät, 

 Svagare interregionala stråk som sammanbinder större arbetsmarknader som 
sammanbinder större arbetsmarknader med varandra men där relationen mellan orterna 
längs med dessa stråk idag är relativt sett svaga, 

 Interregionala stråk mellan mindre orter. 

En för regionerna i södra Sverige gemensam strategi kring utvecklad tågtrafik och vilka 
konsekvenser detta medför efterlyses i programmet. Region Kronobergs inriktning är att fortsatt 
utveckling av tågtrafiken ska ske i dagens starka stråk och med den uppehållsbild/tågstationer 
som i dag finns i regionen. Snabbhet ska prioriteras i Öresundstågsystemet till för regionen 
viktiga interregionala målpunkter, som residensstäderna i södra Sverige. Det poängteras att 
detta inte får ske på bekostnad av tågtrafiken vid de mindre orternas tågstationer.  

Det är likaså önskvärt att fortsätta utveckla Pågatågstrafiken på Markarydsbanan till den viktiga 
interregionala målpunkten Halmstad. Där järnväg saknas utförs regional busstrafik till 
kommunhuvudorter och regionala centra inom och utom länet.  
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Region Kronoberg har även låtit utreda framtidens kollektivtrafik i östra delen av länet23. Den 
största resandeökningen och det bästa trafikekonomiska resultatet uppnås i alternativet med 
samma trafikvolym som idag men där buss- och tågtrafik löper omlott i en taktfast tidtabell. 
Störst beräkningsbara ekonomiska värdet ger alternativet med förkortad restid Växjö – Kalmar. 
Det är samtidigt det rent företagsekonomiskt dyraste alternativet men effekten av den 
åstadkomna regionförstoringen beräknas ge ett mycket större ekonomiskt värde än det ökade 
företagsekonomiska underskottet.  

  

                                                
23 Trivector Traffic. Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg. Rapport 2017:80, version 1.1 
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3.6 Skåne 

Skånes regionala utvecklingsstrategi24 pekar ut fem prioriterade ställningstaganden nämligen 
att Skåne ska 

 erbjuda framtidstro och livskvalitet, 
 bli en stark hållbar tillväxtmotor, 
 dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur, 
 utveckla morgondagens välfärdstjänster, 
 vara globalt attraktivt. 

En del av målbilden för det öppna Skåne är samarbete över kommun-, läns-, och 
nationsgränser. Det finns idag i princip två arbetsmarknadsregioner; Malmö/Lund/Helsingborg 
och Hässleholm/Kristianstad; med en bristfällig rörlighet inom och mellan dessa. 
Kännetecknande för Skåne är också en mycket större tätortstäthet än någon annan del av 
Sverige, med korta avstånd och hög tillgänglighet. 

Skåne är med sina 1,3 miljoner invånare en av Sveriges tre storstadsregioner. Den flerkärniga 
och täta ortstrukturen ger ett annat resemönster än andra storstadsregioner och traditionella 
förorter saknas. Skånes åtta regionala kärnor – Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona, 
Kristianstad, Hässleholm, Ystad och Trelleborg – spelar alla en viktig roll för Skånes utveckling.  

Under ställningstagandet ”Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur” nämns att god 
tillgänglighet med bra kommunikationer är grundläggande för att flerkärnighetens mångfald ska 
kunna användas optimalt. En satsning på att utveckla kommunikationer, framförallt 
kollektivtrafiken, ska bidra till att alla invånare kan ta sig till och från jobb, studier eller kultur- 
och fritidsaktiviteter på ett klimatneutralt och energisnålt sätt – oavsett var de bor.  

Delstrategier för området är bland annat att stärka tillgängligheten och binda samman Skåne, 
satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor, utveckla möjligheten att bo och verka i 
hela Skåne, utveckla Skåne hållbart och resurseffektivt samt stärka det regionala samarbetet. 
För den senare delstrategin anges explicit att Skåne i större utsträckning måste se 
möjligheterna för utveckling genom samverkan utanför Skånes gränser och stärka samarbetet 
med angränsande regioner.  

I strategin för det flerkärniga Skåne25 kopplas riktlinjerna i det regionala utvecklingsarbetet 
samman med kommunernas översiktsplanering. Inriktningen är att i samverkan mellan region 
och kommuner planera för och utveckla ett regionalt perspektiv på fysisk planering. Den 
långsiktiga målbilden är att Skåne utvecklats utifrån och dragit nytta av de styrkor som den 
flerkärniga ortstrukturen innebär där olika orter kompletterar varandra och där hela Skåne lever. 

Fem strategiområden har pekats ut för det flerkärniga Skåne:  
 Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor och utveckla den flerkärniga 

ortstrukturen, 
 Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne, 
 Växa effektivt med en balanserad och hållbar markanvändning, 
 Skapa socialt hållbara, attraktiva orter och miljöer som erbjuder hög livskvalitet,  
 Stärka Skånes relation inom Öresundsregionen, södra Sverige och södra Östersjön 

                                                
24 Det öppna Skåne 2030. Skånes utvecklingsstrategi. Beslutad av Regionfullmäktige 2014-06-17 
25 Strategier för det flerkärniga Skåne. Strukturbild för Skåne. Beslutad av Regionstyrelsen 2013-10-10 och Kommunförbundet 
Skåne 2013-12-16. 
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För att nå målet om ett flerkärnigt Skåne är det av vikt att bland annat de regionala kärnorna 
och särskilt tre tillväxtmotorerna – Malmö, Lund och Helsingsborg – driver utvecklingen och 
agerar regionalt. De som står bakom strategin är dessutom överens om att kollektivtrafiken ska 
vara strukturbildande för att andelen resor med bil ska kunna minska och andelen resor med 
kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik öka.  

Grundstrukturen i det flerkärniga Skåne består av många självständiga orter, geografiskt 
utspridda, och där resandet dem emellan sker med hållbara transportslag. Strävan är att Skåne 
ska fungera som en gemensam funktionell arbetsmarknadsregion utan märkbara administrativa 
gränser med mycket god tillgänglighet med bäring på kollektivtrafik, inte minst mellan de 
regionala kärnorna. Där inkluderas också närhet och kontakt till andra regioner och städer som 
Köpenhamn, Halmstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona. 

Stärkta relationer med övriga delar av södra Sverige förs fram mot bakgrund av behovet om en 
större kritisk massa och ökad konkurrens- och attraktionskraft. Det är betydelsefullt för Skåne 
att ha en god samverkan och utvecklad relation både till orter, kommuner och regioner i norr 
och nordost. Med gränsöverskridande lokala och regionala tågsystem bedöms det finnas 
potential att utveckla interregionala samarbeten vidare.  

Tankarna från den regionala utvecklingsstrategin och strukturbilden vad gäller behovet av 
kommunikationer har utvecklats vidare i en strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 
205026. Strategin utgår från att transportsystemet behöver bli mer yteffektivt och hållbart, något 
som innebär att fler kommer att behöva åka kollektivtrafik, cykla eller gå medan bilen ska ges 
förutsättningar där den behövs. I strategin tydliggörs vägval, mål och prioriteringar för hur 
infrastruktursatsningar ska kunna användas som ett medel för att nå Skånes regionala 
utvecklingsmål. Innehållet i strategin kommer att konkretiseras och fördjupas ytterligare i ett 
antal andra dokument med olika fokus inom transportsystemet (se bild på nästa sida). 

Strategin relaterar till FN:s globala mål om hållbar utveckling, EU:s klimatmål samt våra svenska 
miljö-och klimatmål. Grundläggande för ett transportsystem som binder samman ett flerkärnigt 
Skåne är att det måste vara enkelt att pendla in till tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna 
med kollektivtrafik. Ett antal regionala stråk som ska binda samman Skånes regionala kärnor 
och tillväxtmotorer med en robust och attraktiv kollektivtrafik, både på väg och järnväg, pekas 
också ut i strategin. Kollektivtrafiken ska vara förstahandsvalet i de aktuella stråken. Det 
framhålls som viktigt att pendlingstiden skall kunna användas som arbetstid, vilket ställer krav 
på en mer tillförlitlig och komfortabel kollektivtrafik. 

Där järnväg saknas arbetar Region Skåne med ett införande av ett regionalt superbusskoncept 
som syftar till att kombinera fördelarna med spårburen trafik med konventionellt bussystem. Det 
regionala superbusskonceptet har enligt det kartmaterial som redovisas i strategin målpunkter 
norr om regiongränsen både efter E4 och riksväg 19.  

Målet är att kollektivtrafik, gång och cykeltrafik samt biltrafik år 2050 har lika stor andel av 
antalet (del)resor i regionen. Det innebär bland annat att nya bostäder och verksamheter 
behöver lokaliseras till starka kollektivtrafik- och cykelstråk men också att kollektivtrafiken även 
ska kunna användas i större utsträckning för fritids- och turismresor.   

                                                
26 Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. Region Skåne 2017. 
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För att nå det regionala målet om 40 procent marknadsandel för kollektivtrafiken presenteras 
kraftfulla satsningar på den framtida tågtrafiken27. Goda och välfungerande tågförbindelser 
                                                
27 Tågstrategiskt underlag för perioden 2020-2050. Koncernkontoret, Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Skåne. 

Källa: Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. Region Skåne. 
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mellan Skånes regionala kärnor, över nationsgränsen till Danmark och till grannregionerna är 
viktiga för näringslivet och helt avgörande för en ökad integration av arbetsmarknaderna.  

Enviktig utgångspunkt för tågstrategin har varit att uppnå symmetriska eller taktfasta tidtabeller, 
det vill säga fasta minuttal för avgångstiderna. Det har positiva effekter i form av enkelhet för 
passagerarna. Trafikeringen bygger dessutom på att turfrekvensen successivt kan öka, så att 
attraktiviteten blir högre, med andra ord att först utveckla en grundläggande trafik med 60 eller 
30 minuters intervall som därefter kompletteras med ytterligare avgångar. 

Ett nytt tågsystem – System 3 – föreslås som är ett mer kapacitetsstarkt tågsystem som 
komplement till dagens trafikeringsupplägg avsett att i första hand knyta samman Skånes 
regionala kärnor i rusningstid med Kastrup och Köpenhamn. System 3 föreslås få upp till 50 
procent fler sittplatser jämfört med det maximala antalet sittplatser på nuvarande Pågatåg och 
Öresundståg.  

Öresundstågstrafiken förutsätts även fortsättningsvis bli ryggraden i ett gränsöverskridande 
tågsystem i Sydsverige med två avgångar i rusningstid mot vardera Halmstad, Karlskrona och 
Växjö. Nuvarande Öresundståg kommer att behöva bytas ut till andra generationens tåg fram till 
år 2035. Rekommendationen i rapporten är att även de kommande Öresundstågen blir ett 
motorvagnståg och att de på samma sätt som idag har fri genomgång mellan de olika 
motorvagnsenheterna. 

Utöver Öresundstågen föreslås att tillväxtmotoren i angränsande regioner till år 2040 även 
trafikeras med Pågatåg (Halmstad både via Ängelholm och Makaryd samt Karlshamn via 
Kristianstad), Krösatåg (Växjö från Hässleholm) och System 3 (Växjö).  

Omställningen till ett hållbart transportsystem rymmer emellertid inte bara investeringar i vägar, 
järnvägar eller fordon. Minst lika viktigt är att påverka människors attityder och beteenden med i 
syfte att förändra rese- och transportval. Samhällsvinsterna i Skåne med ett förändrat resande 
till följd av förbättrad folkhälsa uppskattas till drygt fyra miljarder kronor årligen28. Skånes 
mobilitetsplan beskriver hur påverkansåtgärder för attityd- och beteendeförändringar kan 
komplettera utbudet av infrastruktur, kollektivtrafik och övriga mobilitetstjänster. Planens 
ändamål är att öka andelen som går, cyklar och åker med kollektivtrafik. 

Potentialen till förändring bedöms som stor. De tre vanligaste anledningarna till en resa är i 
fallande ordning service, arbete och fritid, vilka tillsammans står för över 80 procent av alla 
dagliga resor. Ungefär 30 procent av Skånes befolkning bor inom en 15 minuters cykelresa från 
sitt arbete och omkring hälften kan ta sig till arbetet med cykeln på 30 minuter. Bland verktyg för 
att öka ett hållbart resande nämns prova-på-kampanjer, styrmedel som kollektivtrafiktaxa och 
parkeringsavgifter, paketering och ”nudging” för ”Hela Resan”.  

  

                                                
28 Mobilitetsplan för Skåne. Region Skåne 2017. 
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3.7 Sammanfattning och analys 

Det är i första rummet viktigt poängtera att samtliga sex regioner i sina styrdokument både för 
utvecklingen i stort och specifikt för kollektivtrafiken lyfter fram behovet av ökat resande över 
administrativa gränser. I flera av de berörda regionernas trafikförsörjningsprogram finns också 
uppställda restidsmål till viktiga platser som exempelvis tillväxtmotorer i grannlänen och 
storstadsregioner. Ambitionerna för den regionöverskridande trafiken har förutsättningar att 
utvecklas ytterligare i de olika trafikförsörjningsprogrammen genom en gemensam målbild för 
hur tillväxtmotorerna i Sydsverige bättre ska kunna knytas samman med kollektivtrafik. 

Kortare restider pekas ut av samtliga regioner som ett viktigt delmål, ensamt eller i kombination 
med ökad turtäthet för att nå en önskad förstoring av arbetsmarkander och människors 
rörlighet. Flera visar också på att resenären inte på något sätt ska märka av att en läns- eller 
regiongräns passeras under resan. Kollektivtrafikens marknadsandel bör kunna öka, särskilt i 
Kalmar och Kronobergs län vilka i dagsläget har en relativt låg marknadsandel sett i ett 
nationellt perspektiv29.  

Gemensam är också synen att insatser för att öka det regionala resandet i första hand bör ske i 
de kollektivtrafikstråk där många reser idag och där förutsättningarna att öka resandet bedöms 
som goda. Det innebär i praktiken att gemensamma satsningar som stimulerar till ökat resande 
primärt kommer att riktas mot tågtrafiken. Här bör då följaktligen den regionala tågtrafik som 
regionerna själva har inflytande över stå i fokus.  

Samtliga regioner trycker även på behovet av att utveckla kollektivtrafikens roll som 
strukturbildare för att åstadkomma en hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt i Sydsverige. Här 
behöver den fysiska planering på kommunal nivå interagera bättre med den planering av 
transportinfrastruktur och kollektivtrafik som sker på regional nivå.  

 

  

                                                
29 Sveriges Kommuner och Landsting. Öppna jämförelser. Kollektivtrafik 2017.  
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4. Tre perspektiv på en gränsöverskridande sydsvensk 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken förväntas fylla en funktion inom ett flertal samhällsområden; den förväntas vara 
ett medel för tillväxt och utveckling, bidra till ökad rörlighet och tillgänglighet, bättre miljö- och 
uthållighet och även ha en positiv inverkan på jämställdhet/jämlikhet30. Den ses i andra 
sammanhang som ett instrument för en attraktiv stad, för att skapa en ökad livskvalité och för 
att nå ett långsiktigt hållbart transportsystem31. Trafikens strukturbildande inverkan på 
planeringen av bostads- och verksamhetsområden är känd från storstadsområden men av allt 
att döma på väg att sprida sig över landet32.  

Det övergripande transportpolitiska målet på nationell nivå har tillsammans med intentionerna i 
förarbetet till den gällande kollektivtrafiklagstiftningen33 legat till grund för följande beskrivning av 
kollektivtrafiken utifrån tre perspektiv: 

 Resenären 
 Trafikeringen 
 Samhället 

4.1 Resenärsperspektivet 

Alla län i Sydsverige arbetar på olika sätt för att öka det kollektiva resandet i sin region, både 
sett till antal resor och som andel av marknaden. År 2017 påbörjades ungefär 15 procent av alla 
kollektivtrafikresor i landet i någon av de sex sydsvenska regionerna34. Ungefär hälften av alla 
kollektivtrafikresor utgörs av resor till och från arbete eller skola. De som reser kollektivt cyklar 
dubbelt så mycket och går tre gånger så mycket som bilister. Åtta av tio resenärer är också 
nöjda med sin senaste resa och det resultatet har varit stabilt de senaste fem åren35.  

För en resenär i en sydsvensk kontext är det vid sidan av traditionella krav om punktlighet och 
pålitlighet, hög turtäthet, taktfast tidtabell, kort restid utan byten och bekväm resandemiljö även 
av vikt att passagen av en läns- eller trafikorganisatörs gräns inte märks på priset av en resa. 
Idag kan prissättningen skilja betydligt för avståndsmässigt lika långa resor inom ett respektive 
mellan två län. I det senare fallet är skilda regelverk och syn på prissättningen en allvarlig 
barriär för närmande och integration av arbetsmarknader på ömse sidor om en länsgräns. 
Utgångspunkten måste vara att en gränspassage ska märkas lika lite vid köpet av färdbevis 
som under själva resan. 

Det är emellertid inte bara ekonomiska eller fysiska faktorer som kan utgöra barriärer för resor 
över en länsgräns. Mentala barriärer kan vara minst lika betydelsefulla och uppstår när 
människor avstår från att resa över vissa administrativa gränser36. Direkta personliga kontakter 
är erfarenhetsmässigt ett ytterst verksamt medel för att riva den här men även andra typer av 
barriärer. Ett ökat resande med en gränsöverskridande kollektivtrafik i Sydsverige skulle därför 
kunna bidra till att den här typen av hinder övervinns.  

                                                
30 Stjernborg V. & Mattisson. O. (2016). Kollektivtrafikens roll för lokalsamhället – en dokumentstudie av övergripande kommunala 
och regionala styrdokument. Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, WP 2016:13. 
31 Trafikverket & Sveriges kommuner och landsting (2012). Kol-Trast: Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik. 
LTAB, Linköping. 
32 Bjerkemo, S.-A. (2011). Nya vägar för kollektivtrafiken - En kunskapsöversikt. Kungliga Tekniska Högskolan, 
Forskningsprogrammet Stadsregioner och utvecklingskraft (STOUT), Institutionen för Samhällsplanering och Miljö, Stockholm. 
33 Regeringens proposition 2009/10:200. Ny kollektivtrafiklag  
34 Trafikanalys. Regional linjetrafik 2017. 
35 Svensk kollektivtrafik, februari 2017. Årsrapport 2016 Kollektivtrafikbarometern. 
36 WSP Analys & Strategi. Kollektivtrafikens samhällsnytta. Rapport åt Svensk Kollektivtrafik. Juni 2017. 
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En annan viktig del är enkelhet, vilket inbegriper att det ska vara enkelt att hitta tidtabell, enkelt 
att få daglig trafikinformation och enkelt att betala sin biljett. I ett storregionalt system ska det 
bara finnas en kanal in för resenären med ansvar för resegaranti och information samt en 
gemensam uppföljning och återkoppling till trafikföretaget. Biljettsamarbete mellan parterna i ett 
trafiksystem är helt avgörande för framgång. Sydtaxan och det samarbete som finns för södra 
Sverige är avgörande för att vinna kundernas förtroende. Detta samarbete måste fortsätta att 
utvecklas för att möta framtidens krav på biljett- och betalsystem. 

Restiderna i en gränsöverskridande sydsvensk kollektivtrafik blir långa jämfört med dem i 
traditionell lokal och regional trafik. Det ställer krav på extra hög servicenivå såväl före, under 
som efter själva resan. En stabil och säker digital uppkoppling under hela kedjan är en 
grundförutsättning för att attrahera nya resenärsgrupper. Likaså är det gentemot resenären 
viktigt att agera utifrån perspektivet ”Hela Resan”, det vill säga att även resan till avresestation 
och från ankomststation vägs in i planeringen.  

Jämfört med män sker en större andel av kvinnors resande med kollektivtrafik samt gång och 
cykel medan män i större utsträckning reser med bil. Åtgärder som stärker kollektivtrafiken 
förbättrar därför generellt sett kvinnors tillgänglighet till olika målpunkter mer än för män37. 
Kollektivtrafiken ger genom att den erbjuder samma resandemöjlighet till alla oavsett härkomst 
eller funktionsstatus ett icke föraktligt bidrag till jämlikheten i samhället.  

Att kollektivtrafiksystemet görs tillgängligt för alla samhällsgrupper är viktigt för ett inkluderande 
samhälle. Bytespunkternas service och funktion i det sammanhanget mycket viktiga. Där ska 
resenären på kort tid inhämta rätt information, förflytta sig enkelt, känna sig trygg och säker och 
ha tillgång till värdefull kringservice som parkeringsmöjligheter, toaletter, mat och andra 
kommunikationer.  

4.2 Trafikeringsperspektivet 

För att möta behovet av ett ökat resande behövs flera överlagrade trafiksystem38 med delvis 
olika trafikuppgifter som täcker hela södra Sverige. För närvarande finns fem offentligt 
finansierade tågtrafiksystem i Sydsverige (bilaga 3). Det ställer stora krav på samsyn kring de 
grundläggande delarna i trafiksystemet som restider, stoppbilder och turtäthet men ger en stor 
potential för tillväxt och utveckling.  

Detta beskrivs tydligast med trafiksystemet Öresundståg, vars övergripande struktur väger 
tyngre än respektive regions. Trafikstruktur bygger på flera viktiga parametrar såsom snabbhet, 
frekvens, regelbundenhet och kvalité för att kunderna ska attraheras av produkten. Direktresor 
mellan tillväxtmotorer skapar trygghet för resenären. 

Det finns en stor potential i möjligheten att bygga samman befintliga regionala trafiksystemen till 
storregionala likt Öresundstågtrafiken. Snabba trafiksystem som går mellan tillväxtmotorerna 
och har få uppehåll kan kompletteras av lokala och regionala trafiksystem som har generös 
uppehållsbild och då också något längre restid. Det storregionala tågsystemet har prioritet före 
de övriga. Tågmöten i det storregionala systemet kan företrädesvis ske på stationer med 
resandeutbyte i avsikt att korta restiderna. Den här typen av fördelning mellan två parallella 
tågsystem har påbörjats mellan Öresundstågen och Pågatågen där de går i samma trafikstråk.  

Järnvägsnätet i Sydsverige bör i det här sammanhanget ha en särställning eftersom resor med 
tåg kan vara dubbelt så snabba som resor på väg. De utgör därmed en slags grundstruktur för 
                                                
37 WSP Analys & Strategi. Kollektivtrafikens samhällsnytta. Rapport åt Svensk Kollektivtrafik. Juni 2017. 
38 Med överlagrade trafiksystem menas trafik som bedrivs i parallella system men som fullt ut kompletterar varandra.  
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det kollektiva resandet. Järnvägarnas läge och kvalitet har därför stor betydelse för det 
upplevda avståndet mellan olika platser liksom orters utveckling och tillväxtmöjligheter. Bus 
Rapid Transit (BRT eller ”Regionalt superbusskoncept”) kan i delar av systemet utgöra ett 
komplement till järnvägarna. En studie med förslag på etablering av ett regionalt 
superbuskoncept mellan orter i Smålandslänen som saknar anslutande tågtrafik har nyligen 
presenterats39.  

Medellängden för tågresor skiljer sig något mellan de sex länen i Sydsverige. Hallänningar och 
blekingar är de som reser längst (58 km/resa som medelvärde 2015-2017) medan skåningarna 
överlag har den kortaste reslängden (41 km/resa som medelvärde 2015-2017)40. Det kan 
jämföras med en förväntad reslängd kring 100 km/resa eller mer i en storregional kollektivtrafik.  

En gemensam målbild för den regionöverskridande kollektivtrafiken i Sydsverige lägger grunden 
för en gemensam storregional kollektivtrafik41. Den storregionala trafiken utgör ett viktigt 
komplement till den regionala och lokala kollektivtrafiken för vardagsresande som bedrivs inom 
en eller mellan två regioner/län och som beslutas i en region-/länskontext. För de största 
pendlingsstråken över länsgränserna är det i nuläget inte infrastruktur som är den största 
bristen utan i första hand prissättning och i andra hand trafikutbudet. 

Den storregionala trafiken ska skiljas från den interregionala kollektivtrafiken som har till syfte 
att binda samman olika delar av landet. Ett exempel är Sverigeförhandlingen som pågick under 
perioden 2014–2017 och som bland annat inkluderade att förhandla om en finansiering av 
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö och om åtgärder som förbättrar 
tillgängligheten och kapaciteten i transportsystemet och leder till ett ökat bostadsbyggande i 
storstadsregionerna42.  

4.3 Samhällsperspektivet 

Kollektivtrafiken i Sydsverige bör utvecklas på ett sätt som står i överensstämmelse med de 
övergripande samhällsmålen för transportförsörjningen samtidigt som de regionala 
målsättningarna beaktas. Som framgått av kapitel 3 betonas vikten av större 
arbetsmarknadsregioner för att öka tillväxten och säkra kompetensbehovet i de regionala 
utvecklingsstrategierna för samtliga regioner/län som ingår i Regionsamverkan Sydsverige. 

Kollektivtrafiken kan rätt utformad vara ett bra medel för att åstadkomma regionförstoring både 
för arbete och studier samt medverka till en bättre försörjning av kunskap och kompetens inom 
näringslivet. En utvecklad storregional kollektivtrafik för Sydsverige kan tillsammans med väl 
fungerande lokal och regional kollektivtrafik bidrar till att klara klimat- och miljömålen. Utvecklad 
storregional kollektivtrafik bidrar också till ökad jämlikhet, där grupper utan tillgång till bil eller 
utan körkort ges förbättrade möjligheter att resa. Sammantaget kan en sådan trafik främja en 
samhällsutveckling mot en alltmer hållbar riktning. 

OECD pekade i en rapport 2012 ut några utgångspunkter och utmaningar för en positiv 
utveckling av Småland – Öland - Blekinge43. Goda interna och externa transport- och 
kommunikationsförbindelser lyfts där fram som en av sex grundförutsättningar. OECD tryckte 
                                                
39 Per Ålind för Kalmar Länstrafik, Jönköpings länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Region Jönköpings 
län och Region Kronoberg. Krösabussen. Ta plats i en kollektivtrafikdriven samhällsutveckling! Förstudie av ett regionalt 
superbusskoncept för Smålandslänen. 2018-04-18. 
40 Trafikanalys. Trafikanalys. Regional linjetrafik 2015, 2016 och 2017. 
41 Med storregional kollektivtrafik menas i detta sammanhang den sammanlagda bilden av de ingående regionernas 
regionöverskridande resor. 
42 Slutrapport från Sverigeförhandlingen. Infrastruktur och bostäder – ett gemensamt samhällsbygge. SOU 2017:107 
43 OECD Territorial Reviews, Småland – Blekinge, Sverige 2012. 
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vidare på att restiden både på landsväg och med tåg mellan de större städerna/noderna och de 
omgivande mindre kommunerna och i synnerhet mellan de största städerna i Småland-Blekinge 
samt mellan dem och storstadsområden som Malmö/Köpenhamn eller Göteborg var mycket 
långa. Behovet av att stärka de interna förbindelserna genom förbättringar av infrastrukturen 
och med strategiska förbindelser var enligt OECD uppenbart.  

Vid samma tidpunkt gjorde OECD en motsvarande analys för Skånes del44. Skånes styrkor 
konstaterades ligga bland annat i dess centrala geografiska placering, flera starka 
utbildningssäten och hög innovationskraft. Men inte heller Skåne saknade utmaningar då det 
gäller infrastrukturen. Många privata företag har pekat på svårigheten att rekrytera personal 
utanför arbetsplatsens närområde och skulle vilja se fler förbindelser mellan Skånes olika delar, 
för att på så vis skapa en större och mer effektiv arbetsmarknad. Bättre tillgänglighet i 
kombination med en förbättrad entreprenörs- och boendemiljö förväntas kunna ge stor utdelning 
för regionen. 

Västsverige, bestående av Västra Götaland, Halland och Skåne, tillsammans med delar av 
södra Norge har också uppmärksammats nyligen i en rapport av OECD45

. I den studien 
understryks möjligheten att med transporter binda samman arbetsmarknad, kultur och väl 
fungerande infrastruktur i hela västra Skandinavien för att stärka tillväxt och utveckling. 

Kollektivtrafik och infrastruktur är 
beroende av varandra. 
Kollektivtrafiken är viktig där 
människor reser mest för att 
frigöra kapacitet på vägar och för 
att minska klimatavtrycket från 
varje enskild resenär. En god 
kollektivtrafik bidrar också till att 
utveckla såväl näringslivet som 
attraktionskraften för en ort.  

Vid en utvärdering av 
kollektivtrafikbranschens 
fördubblingsmål framhölls som 
första punkt vikten av att 
kollektivtrafiken behöver få en 
central roll i den kommunala 
bebyggelseplaneringen och en 
mer normerande status i övriga 
samhällsbyggnadsprocesser46.  

Kollektivtrafiken i Sverige bedöms 
skapa samhällsnytta 
motsvarande mer än 14 miljarder 

kronor varje år47. Restidsnyttan (värdet av bland annat korta restider, hög turtäthet och korta 
eller avsaknad av väntetider) för resenären utgör den största posten och har i samma studie 
uppskattats till drygt 6,5 miljarder kronor.   

                                                
44 OECD Territorial Review, Skåne 2012 
45 OECD Territorial Reviews, The Megaregion of Western Scandinavia 2018 
46 Färdplan – kollektivtrafikens roll i en hållbar samhällsutveckling. Svensk kollektivtrafik & K2, Kunskap och kompetens för attraktiv 
kollektivtrafik, 2013. 

Källa: http://www.exempelbanken.se/examples/3187; 2018-06-30 
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5. Utgångspunkter för en storregional kollektivtrafik i 
Sydsverige 

Kollektivtrafiken medverkar bland annat till att göra det enkelt för människor att ta sig mellan 
hemmet och arbetsplatsen. På det sättet kan kollektivtrafiken bidra till en bättre matchning 
mellan den kompetens som en arbetsgivare efterfrågar och den kompetens och erfarenhet som 
människor erbjuder. Den här ”matchningseffekten” är särskilt märkbar i storstadsområden där 
behovet av spetskompetens generellt är som störst. Att snabbt kunna resa mellan Sydsveriges 
tillväxtmotorer och de tre storstadsregionerna är därför av största vikt. 

Den svenska marknaden för kollektivtrafik har av hävd delats in i två huvudsakliga segment48:  
 Korta resor till och från arbete, skola, service, inköp och fritidsändamål där merparten 

görs regelbundet till vardags. Denna kollektivtrafik kallas i Sverige traditionellt för lokal 
eller regional.  

 Längre resor som domineras av färder som görs i tjänsten eller sällanresor på fritiden. 
Inom detta marknadssegment finns förutom tåg och buss även flyget som ett alternativ 
för vissa resor. Detta marknadssegment har av tradition benämnts interregional 
kollektivtrafik. 

En utvecklingstrend i dagens samhälle är att vissa yrkeskategorier och då främst de med en 
specialiserad arbetsmarknad inte behöver arbetspendla varje dag. Även inom den 
eftergymnasiala utbildningen är det idag relativt vanligt med kurser som bedrivs på deltid 
och/eller distans och där den studerande inte behöver besöka själva kursorten regelbundet. Här 
har den digitala teknikutvecklingen gjort det möjligt att arbeta eller studera vissa dagar på 
hemorten.  

För den här gruppen torde restid i princip vara detsamma som arbetstid så länge som 
digitaliseringen erbjuder stabil och snabb uppkoppling för mobil och dator. Även gruppen 
tjänsteresenärer kan räknas till den här kategorin av ökande restyper som samtidigt är mindre 
restidskänsliga. Det kan vara rimligt att som en första ansats sätta 2 timmar som övre gräns för 
den här typen av resor.  

Den här gruppen, vars yrkesmässiga aktionsradie omfattar södra Sverige, skulle kunna bli den 
som agerar spjutspets när det gäller att initiera en ökad sammanvävning av de existerande 
arbetsmarknaderna i Sydsverige. Om hypotesen stämmer borde den här gruppen vara 
högintressant för ett nytt kollektivtrafiksegment – en storregional gränsöverskridande trafik för 
arbets- och studiependling. För den enskilde individen ökar nåbarheten till ett större antal 
arbetsplatser medan en arbetsgivare i sektorn får tillgång till ett större utbud av kompetens.  

En storregional kollektivtrafik måste för att nå uppsatta mål utvecklas i samklang med den 
interregionala trafiken. För att åstadkomma funktionella lösningar är det nödvändigt med en 
helhetssyn där ledstjärnan är optimal samverkan mellan olika trafiksystem. Mot den bakgrunden 
är en fortsatt utbyggnad av höghastighetsjärnvägar av stor betydelse för utvecklingen av 
kollektivtrafiken i Sydsverige.  

Den 1 januari 2012 trädde den nu gällande lagen om kollektivtrafik i kraft49. Lagen omfattar 
regional kollektivtrafik definierad som ”sådan kollektivtrafik som äger rum inom ett län eller, om 
den sträcker sig över flera län, med avseende på trafikutbudet är ägnad att tillgodose 

                                                                                                                                                       
47 WSP Analys & Strategi. Kollektivtrafikens samhällsnytta. Rapport åt Svensk Kollektivtrafik. Juni 2017. 
48 Regeringens proposition 2009/10:200. Ny kollektivtrafiklag 
49 Lag (2010:1065) om kollektivtrafik  
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resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn till sitt 
faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov”. 

Enligt kollektivtrafiklagen ska RKM regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för 
den regionala kollektivtrafiken. I programmet ska varje region/län redovisa hur man avser att 
bedriva och utveckla kollektivtrafiken för så kallat vardagsresande inom sitt 
verksamhetsområde. En sammanfattning av aktuella program för vart och ett av de sex 
sydsvenska länen har redovisats i kapitel 3. 

En storregional kollektivtrafik kan utvecklas genom fortsatt och stegvist utbyggt samarbete på 
nuvarande premisser. Det finns skäl, inte minst vad gäller att säkra deltagande från alla berörda 
aktörer och få hög genomlysning av arbetsprocessen, som talar för att i stället bedriva arbetet i 
riktning mot en gemensam skrivning för samtliga trafikförsörjningsprogram. En sådan 
gemensam del skulle självfallet enbart behandla den ömsesidiga storregionala kollektivtrafiken.  

5.1 Förslag på gemensam målbild 

De föregående avsnitten ger en bakgrund till uppdraget och beskriver också en ansats för det 
fortsatta arbetet med att ta fram en gemensam målbild för de regionöverskridande resorna. 
Förslaget till målbild för kollektivtrafiken i Sydsverige ska ha fokus på utvecklingen av den 
kollektivtrafik som är möjlig att påverka på regional och storregional nivå inom ramen för 
nuvarande transportinfrastruktur. För relationen Malmö – Lund – Kristianstad har dock de 
restidsvinster som en höghastighetsjärnväg skulle innebära använts vid framtagandet av 
restidsmålen.  

Uppdraget satte 2050 som målår för arbetet. Det 
har justerats tio år närmare i tiden för att inte 
komplicera relationen till en eventuell framtida 
höghastighetsjärnväg genom södra Sverige. En 
annan anledning till förändringen är att få målåret 
att stämma bättre överens tidsmässigt med den 
tidshorisont för genomförande som är satt i 
gällande utvecklingsstrategier och 
trafikförsörjningsprogram på regional nivå. 

Arbetsgruppen har varit enig i att målbilden bör 
utgå från tillväxtmotorerna och behovet av att 
koppla dem samman med en funktionell 
gränsöverskridande kollektivtrafik. Vidare måste 
en målbild kopplas till och komplettera de 
ställningstaganden som RSS gjort i det tidigare 
positionspapperet för infrastruktur och transport50. 
Restiden har utifrån den analysen och den som 
redovisas i denna rapport bedömts vara den mest 
centrala parametern för en gemensam målbild.  

 

  

                                                
50 Regionsamverkan Sydsverige. 2016. Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige. Positionspapper infrastruktur och transport. 
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Samtidigt är det viktigt påpeka att restider är en av flera parametrar som kan användas för att 
formulera adekvata mål. Turtäthet, direktförbindelser utan byten och anslutningsmöjligheter är 
exempel på andra faktorer som är av stor vikt för kollektivtrafikens möjlighet att bidra till 
utveckling och ökad tillväxt i Sydsverige. För att kunna väga in även dessa förhållanden krävs 
fördjupade analyser som inte varit möjliga att genomföra inom ramen för detta uppdrag.  

Gemensamma 
restidsmål har 
bedömts som en 
lämplig startpunkt för 
ett sådant utvecklat 
sydsvenskt samarbete 
som tar hänsyn till fler 
dimensioner avresan 
och upplevelsen av 
densamma.  

I kartan på denna sida 
redovisas förslag till 
restidsmål för den 
storregionala 
kollektivtrafiken till år 
2040. Restidsmålen 
uttrycker en ambition 
avseende restid 
mellan 
tillväxtmotorerna som 
ska möjliggöra den 
funktionella 
arbetspendling på 
veckonivå som 
beskrivits i inledningen 
till detta kapitel.  

Målen har hämtats 
från regionala källor 
(se bilaga 4) och 

bygger för fyra av länen vidare på en tidigare genomförd studie51. I den studien bedömdes 
restidsmålen kunna bidra verksamt till regionförstoring och breddad arbetsmarknad.  

  

                                                
51 WSP. Systemanalys för Sydsveriges Infrastruktur - Geografisk utvidgning av kartmaterial, 2015-12-03 
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Bilden till vänster visar den beräknade 
restidsförkortningen mellan 2018 och 
2040 när förslagen till restidsmål är 
uppnådda. En förutsättning för den 
redovisade restidsvinsten är att de objekt 
som tidigare redovisats i en gemensam 
sydsvensk prioritering har realiserats52. En 
annan att objekt som därutöver prioriterats 
i länens regionala transportplaner och 
berör de aktuella stråken har genomförts.  

I bilden längre ned till vänster redovisas 
restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil 
för år 2040. När restidskvoten är 1 tar 
resan med bil respektive kollektivtrafik lika 
lång tid. I de fall kvoten är under 1 går 
resan med kollektivtrafik fortare än 
samma resa med bil. En restidskvot på 
exempelvis 0,5 innebär att resan med 
kollektivtrafik går dubbelt så snabbt som 
samma resa med bil. Omvänt går bilresan 
snabbare när restidskvoten ligger över ett.  

I samtliga stråk med restidskvot under 
1,det vill säga där resan med kollektivtrafik 
går snabbare än samma resa med bil, är 
förutsättningen att kollektivtrafikresan sker 
med tåg. Det visar med önskvärd tydlighet 
den oomkullrunkliga betydelse järnväg 
och tåg med modern standard har för att 
åstadkomma regionförstoring.  

 

 

  

                                                
52 Regionsamverkan Sydsverige. 2017. Sydsvenska prioriteringar utifrån positionspapperet ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt 
Sverige”.  
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5.2 Sammanvägning av effekten av den föreslagna gemensamma målbilden 

 

I en nu tio år gammal regional systemanalys av 
transportinfrastrukturen i östra Götaland53 
redovisades en gemensam bild över 
utvecklingsriktningar för att nå det gemensamma 
målet om regionförstoring (se kartbild till vänster).  

Rapporten betonade vidare vikten av att inte låsa sig 
tankemässigt till nationella prognoser över 
avgränsningen av framtida funktionella regioner. 
Framtida utvecklingsområden ska enligt rapporten i 
stället betraktas som mer eller mindre tydligt 
avgränsade områden där funktionella samband 
utvecklas fortlöpande.  

Ett försök har gjorts att göra en liknande 
sammanvägning av läget i de sex sydsvenska 
länen/regionerna år 2040 när den föreslagna 
målbilden har realiserats. Utgångspunkten är de 
regionala tillväxtmotorerna och hur långt deras 
omland kommer att sträcka sig med en timmas restid. 

Restidslinjerna (isokroner) för 
Hallands och Skånes tillväxtmotorer 
uppvisar en betydande successiv 
överlappning, vilket innebär att flera 
områdesavgränsningar är möjliga att 
göra. Valet blev i det fallet att 
redovisa utifrån ett halländskt 
respektive ett skånskt geografiskt 
perspektiv. 

Sydöstra Sverige, där restiden 
mellan de tre tillväxtmotorerna 
sinsemellan enligt målbilden kommer 
att vara en timma eller mindre år 
2040, har avgränsats inom en och 
samma restidsisokron. 

Resultatet framgår av kartbilden till 
vänster. De områden som 
avgränsades 2008 kommer att ha 
vidgats till år 2040 samtidigt som 
antalet har minskat. Sammantaget 
kommer en överväldigande majoritet 
av Sydsveriges invånare att om drygt 

30 år ha högst en timmas restid med kollektivtrafiken till närmaste större stad (tillväxtmotor).  

                                                
53 WSP. Regional systemanalys för transportinfrastrukturen i östra Götaland. Slutredovisning 30 september 2008. 

Källa: WSP. 2008. Regional systemanalys för 
transportinfrastrukturen i östra Götaland 
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Det bör återigen påpekas att det bara är tillväxtmotorer belägna inom RSS verksamhetsområde 
som använts i denna analys. Det innebär bland annat att den norra delen av Kalmar län, där 
Linköping/Norrköping är närmaste tillväxtmotor, saknar avgränsning i den uppdaterade 
kartbilden. Om även tillväxtmotorer utanför Sydsverige tas med i analysen kommer i princip alla 
boende inom området att år 2040 kunna nå en större ort inom en timma med kollektiva 
färdmedel.  

Under förutsättning att de föreslagna restidsmålen uppnås kommer den preliminära ansatsen 
om högst två timmars restid mellan varje par av tillväxtmotorer också vara möjlig att nå för 
flertalet av de aktuella förbindelserna. Undantagen är dels några öst-/västliga relationer som 
exempelvis Halmstad – Kalmar och Varberg – Växjö, dels några av sambanden från Jönköping 
och söderut. 
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6. Fortsatta vägar till en storregional kollektivtrafik 

En gemensam målbild bör på samma sätt som gjorts för transportinfrastrukturen omsättas i en 
för RSS gemensam prioritering. Under arbetet med detta dokument har ett antal frågor kommit 
upp som bör behandlas i ett sådant andra steg.  

 Gemensam prioritering mellan olika kollektivtrafikstråk! 
Överenskommelse inom RSS vad gäller samsyn i prioritering av nödvändiga 
standardhöjningar i transportinfrastrukturen. Nästa steg efter restidsmålen bör vara att 
nå enighet om utbud och turtäthet. Inriktningen vad gäller restider och turtätheter för den 
storregionala trafiken läggs fast i en gemensam text som infogas i samtliga 
trafikförsörjningsprogram.  
 

 Kom i mål med översynen av prissättningen! 
Gemensamt biljettprissystem som inte missgynnar resande över de befintliga 
länsgränserna. Priset för en resa av en viss längd ska vara detsamma oavsett om en 
länsgräns korsas eller inte. Inledningsvis under en övergångsperiod kan intäktsbortfall 
för en part behöva kompenseras.  
 

 Satsa på att eliminera mentala barriärer! 
En gemensam identitet i marknadsföring av den nya storregionala trafiken kan vara ett 
sätt att bryta ned mentala barriärer. Kan detta lösas inom ramen för befintliga strukturer 
eller behövs en gemensam trafikorganisatör likt Öresundståg AB för den storregionala 
trafiken? 
 

 Bredda synen på kollektivtrafikens samhällsnytta! 
En av utgångspunkterna för denna studie har varit att beskriva en trafik som skulle 
kunna bidra till en funktionell regionförstoring i Sydsverige. Nästa led bör vara att 
analysera samhällsnyttan med den föreslagna trafiken. En del i det arbetet är att försöka 
hitta gemensamma nyckeltal. Samtidigt fångas inte en förbättrad tillgänglighet för 
arbetsresor inom en högspecialiserad arbetsmarknad in av gängse samhällsekonomiska 
analyser54. 

Det hittillsvarande arbetet har i princip följt de två inledande stegen i nedanstående modell 
presenterad av Svensk Kollektivtrafik55. Det fortsatta arbetet kan förslagsvis fortsätta att följa 
modellen.  

 

 

 

  

                                                
54 Kollektivtrafikens samhällsnytta. En vägledning. Fördubblingsprojektet. Stockholm 2011. 
55 WSP. Kollektivtrafik för funktionella storregioner. Fallstudie för Smålands-Östergötlandsregionen. 2016-07-01. 

Schematisk illustration över en stegvis process mot funktionellt regionövergripande 
samarbete kring kollektivtrafiken (WSP 2016) 
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7. Bilagor 
 
 
 
Bilaga 1 
 
 

Definitioner av regionala kärnor och tillväxtmotorer  
 
Regional kärna  
För att en ort ska räknas som regional kärna i Skåne krävs att orten har minst 14 000 invånare, 
att orten har ett positivt pendlingsnetto samt att kommunen har en branschbredd med över 200 
branscher.  
 
Vid beräkning av regionala kärnor för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län har Ramböll utgått 
från befolkningsmängden i varje läns centralorter. Med centralort avser vi centralorten i 
respektive kommun. 12 av 33 centralorter i Skåne har en befolkning som överstiger 14 000, 
vilket motsvarar 36 procent av samtliga centralorter. För övriga län har det bedömts vara rimligt 
att peka ut en lika stor andel av centralorterna som regionala kärnor, då befolkningsmängder 
och funktioner är annorlunda.  
 
I den här rapporten har utgångspunkten varit att behandla alla orter utifrån samma premisser, 
vilket gjort att Rambölls avgränsning använts för klassning av tillväxtmotorer. Det innebär att 
indelningen för Skånes del avviker från den klassning som normalt används i det regionala 
planeringsarbetet. Följden blir att Kristianstad i den här rapporten räknas som en regional 
tillväxtmotor medan Hässleholm räknas som en regional kärna med koppling till tillväxtmotorn 
Kristianstad. 
 
Tillväxtmotor  
Tillväxtmotorer definieras som de regionala kärnor som har en starkare befolknings- och 
sysselsättningstillväxt än genomsnittet i regionen, vilket ger spridningseffekter och skapar 
tillväxt för omlandet.  
 
Vid beräkning av tillväxtmotorer utgick Ramböll från kommunernas tillväxt mellan 2003 och 
2013. Den genomsnittliga tillväxten av befolkning respektive sysselsättning i sydregionen 2003-
2013 uppgick till 3 respektive 6 procent. 
  
Källa: Ramböll. Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur. 2015-06-29. 
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Bilaga 2 
 

Förteckning över genomförda samråd  
 
Uppdraget har varit förenat med en omfattande dialog- och förankringsprocess som inkluderat 
följande steg: 
 
2017 

 Uppdrag från Kollektivtrafikutskottet, 26 jan 
 Förtydligande av uppdrag från RSS, 16 feb 
 Samråd med Kollektivtrafikmyndigheterna, 18 april 
 Delredovisning för Kollektivtrafikutskottet, 26 juni 
 Samråd med Kollektivtrafikmyndigheterna, 25 augusti 
 Avstämning med arbetsgruppen (Direktörsgruppen), 28-29 augusti 
 Avstämning med Kollektivtrafikutskottet, 5 sep 
 Delredovisning för RSS, 20 sep 
 Redovisning för Kollektivtrafikutskottet, 26 sep 
 Förankring med Kollektivtrafikmyndigheterna, 25 okt 
 Rapport till Kollektivtrafikutskottet, 6 dec 

 
2018 
 Arbetsmöte med Kollektivtrafikutskottet och Infrastrukturutskottet, 5 feb 
 Förankring trafikutskott, infrastrukturutskott, trafikdirektörerna och RKM, 19 april 
 Remiss tjänstemän trafik-, infrastrukturutskott och myndigheterna, 24 april 
 Avstämning med Kollektivtrafikutskottet och Infrastrukturutskottet, 7 maj 
 Redovisning RSS, 17-18 maj 
 Remiss hos RKM i länen 16 juli – 6 augusti 
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Bilaga 3 
 

Länkar till offentligt finansierade tågtrafiksystem i Sydsverige 
 
Krösatåg 
http://www.krosatagen.se/; 2018-07-12 
 
Kustpilen 
https://www.klt.se/Reseinfo/Fardsatt/Kustpilen/; 2018-07-12 
 
Pågatåg 
https://www.skanetrafiken.se/; https://www.skanetrafiken.se/sa-reser-du-med-oss/bra-att-
veta/tag/: 2018-07-12 
 
Västtåg 
https://www.vasttrafik.se/; 2018-08-09  
 
Öresundståg 
https://www.oresundstag.se/; 2018-07-12 
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Bilaga 4 
 

Källförteckning till använda restidsmål  
 
Blekinge 
* Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019. Version B, beslutad av Regionstyrelsen 
2016-03-16. Dnr 503-66-2014. 
 
Halland 
* Bedömning RKM juni 2018. 
 
Jönköpings län 
* Regionalt trafikförsörjningsprogram Jönköpings län. 2018-01-22. Dnr LJ 2012/1077 
(restidskvoter). 
 
Kalmar län 
* Kollektivtrafikstrategi 2050. Samhällsstödd trafik för funktionella regioner. Antagen av 
landstingfullmäktige 2017-05-31. 
* Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2017-2025. Antaget av landstingfullmäktige 2017-05-
31. 
 
Kronoberg 
* Bedömning RKM juni - juli 2018. 
 
Skåne 
* Region Skåne och Sverigeförhandlingen. Diarienummer 1500318. (Malmö – Lund och Lund-
Kristianstad) 
* Sweco. Underlagsrapport tågstrategi 2050. Underlag till en tågstrategi 2050 för Region Skåne 
med fördjupande analyser 2023, 2035 och 2050, förslag till trafikupplägg och fordonsanalys. 
Uppdragsnummer: 7001800000. 2017-02-01. (Helsingsborg – Halmstad) 
* Trivector Traffic för Pågatåg Nordost 2.0. Markarydsbanan. Trafikeringsupplägg. December 
2017.(Kristianstad – Halmstad) 
* Tyréns Ab för Region Skåne, Trafikverket, Helsingsborgs stad, Hässleholms kommun och 
Kristianstad kommun. Åtgärdsvalsstudie Skånebanan. Slutversion 2015-10-02. (Helsingborg – 
Kristianstad). 
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Styrelsemöte 27 september 2018 
– Ärende 6. Sydtaxan 
 

Arbetsgruppen och utskottet för kollektivtrafik har arbetat vidare på styrelsens uppdrag att 
ta fram ett komplett förslag till samarbetsavtal kring Sydtaxan. Ledningsgruppen har godkänt 
förslaget. 

Respektive huvudman föreslås besluta om samverkansavtalet kring Sydtaxan i sina politiska 
församlingar. 

 

Bilaga 6: Sydtaxan – Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i södra Sverige 

 

 

 

Förslag:  
• Styrelsen godkänner förslaget till samverkansavtal kring Sydtaxan. 
• Styrelsen föreslår representantskapet godkänna förslaget till samverkansavtal kring 

Sydtaxan. 
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Mellan Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik, Länstrafiken 
Kronoberg, och Skånetrafiken, träffas följande avseende resor över länsgräns. 

1 Parterna 

1.1 Region Blekinge, Blekingetrafiken, organisationsnummer 222000-1321 nedan benämnd 
Blekingetrafiken. 

1.2 Hallandstrafiken AB, organisationsnummer 556225-2998 nedan benämnd Hallandstrafiken. 

1.3 Region Jönköpings län, Jönköpings länstrafik, organisationsnummer 232100-0057 nedan 
benämnd Jönköpings länstrafik. 

1.4 Kalmar länstrafik, organisationsnummer 232100-0073 nedan benämnd Kalmar länstrafik. 

1.5 Region Kronoberg, Länstrafiken Kronoberg, organisationsnummer 232100-0065 nedan 
benämnd Länstrafiken Kronoberg.  

1.6 Region Skåne, Skånetrafiken, organisationsnummer 232100-0255 nedan benämnd 
Skånetrafiken.  

2 Bakgrund 

2.1 En resa med kollektivtrafik som sträcker sig över en eller flera länsgränser ska prissättas och 
ges villkor enligt en av Parterna gemensamt överenskommen taxa i detta avtal (Sydtaxan). 

3 Giltighet 

3.1 Sydtaxan tillämpas för länsöverskridande resor mellan Skåne, Halland, Kronoberg, Blekinge, 
Kalmar, Jönköping samt den del av Danmark som omfattas av Öresundstaxan (se karta 
bilaga 1). 

3.2 Avtalet tillämpas från och med 2019-06-01 för all försäljning av biljetter enligt den 
branschgemensamma standard för biljetter (BoB) som är framtagen och förvaltas av 
Samtrafiken. Aktuell version vid detta avtals undertecknande framgår av bilaga 4 där det 
också anges hur den branschgemensamma standarden för biljetter ska efterlevas. 

3.3 Två eller flera parter kan tillämpa avtalet för resor mellan dessa innan avtalets giltighet 
enligt ömsesidig överenskommelse mellan dessa avtalsparter. 

3.4 För biljetter i andra format eller standarder än detta avtals omfattning gäller tidigare 
tecknade avtal om Sydtaxan som underavtal till samarbetsavtal gällande Öresundståg. 
Avtalen kan komma att tillämpas parallellt och då i olika biljettsystem för respektive 
biljettformat. 

4 Biljettsortiment 

4.1 Följande biljettsortiment ska erbjudas inom ramen för Sydtaxan för gränsöverskridande 
resor: 

• Enkelbiljett  
• Dygnsbiljett  
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• Period 30 dagar  
• Period 365 dagar  

4.2 Respektive part äger rätten att själv namnge angivna biljetter.  

5 Tilläggsavgifter 

5.1 Tillägg för förstaklass på Öresundståg ska finnas för samtliga biljetter.  

5.2 Tillägg för cykel ska finnas för enkel- och dygnsbiljett. 

5.3 Inga rabatter ges på tilläggsavgifter. Priset på tillägget beräknas enskilt av respektive part. 

6 Rabatter gällande resenär 

6.1 Följande kategorier finns för rabatterade biljetter i Sydtaxan: 
 

• Barn/Ungdom från och med 7 år till och med 19 år för samtliga biljetter  
• Student (intyg enligt branschstandard) för samtliga biljetter 
• Grupprabatt för 2 personer eller fler som reser tillsammans. Grupprabatt utgår på 

enkelbiljett och dygnsbiljett som köps vid samma tillfälle och för samma geografiska 
område. 

6.2 Parterna ansvarar självständigt för storleken på rabatten för sina sträckor. I de fall ett 
enskilt län inte lämnar rabatt för någon av rabattgrupperna ovan sätts rabatten till 0 % för 
delsträckan.  

6.3 Medföljande barn under 7 år reser utan avgift tillsammans med betalande resenär. 

7 Giltighet avseende tid och geografi 

7.1 Giltighetstiden för enkelbiljetter beräknas inom respektive parts län och adderas. Ett 
gränsavdrag görs av varje part för att kompensera för den längre giltighetstid som ges för 
första zonen. Gränsavdraget för giltighetstiden skall beräknas enligt bilaga 3. 

7.2 Giltighetstiden för dygnbiljetter är 24 timmar räknat från tidpunkten för aktivering av 
biljetten, angiven i minuter. 

7.3 Giltighetstiden för period 30 dagar och period 365 dagar är 30 respektive 365 dagar räknat 
från aktiveringsdatum till kalenderdygnets slut, 23:59. 

7.4 Samtliga biljetter har giltighet enligt biljettens angivelse dygnet runt, alla dagar, utan 
begränsningar eller rabatter med avseende på tidpunkt. 

7.5 Den geografiska giltigheten för en biljett beräknas inom respektive parts län och adderas. 

7.6 Biljetter är giltiga för resande inom det geografiska område som anges på biljetten fritt utan 
restriktioner avseende riktning. 
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8 Prissättning 

8.1 För resa i Sydtaxan sker en addering av de priser som gäller i respektive län. 

8.2 Parterna ansvarar självständigt för prissättning av sina sträckor i den gemensamma 
Sydtaxan.  

8.3 I de fall det förekommer differentierad taxa beroende på försäljningskanal ska alltid ett pris 
anges för samtliga biljetter. Därefter görs avdrag för rabatter. 

8.4 I de fall pris anges med decimaler görs ingen avrundning.  

8.5 För att åstadkomma biljettpriser, vid länsöverskridande resor, som så långt som möjligt är 
jämförbara med motsvarande reslängder inom respektive parts län skall ett gränsavdrag 
göras. Varje part gör ett avdrag på sin del av priset innan biljetten ställs ut.  

8.6 Gränsavdrag ska göras för samtliga delar av biljettsortimentet, undantaget tillägg för cykel 
samt förstaklasstillägg, enligt princip beskriven i bilaga 2. 

9 Resor till och från Danmark 

9.1 När resa över länsgräns går till/från Danmark via Öresundsbron adderas taxan för 
respektive part samt Öresundstaxa från Malmö. Priser och rabatter för den del av resan 
som avser sträckan Malmö - Danmark lämnas av Skånetrafiken. 

9.2 När resa över länsgräns går till/från Danmark via HH-leden adderas taxan för respektive part 
samt Öresundstaxa från Helsingborg. Priser och rabatter för den del av resan som avser 
sträckan Helsingborg - Danmark lämnas av Skånetrafiken. 

9.3 För biljett som innefattar resa till Danmark utgår barn/ungdomsrabatt för resenär som är 
mellan 7 till och med 15 år. För biljett utställd till Danmark gäller danska villkoren. 

9.4 För resa till/från Danmark erbjuds följande biljetter och tillägg: 

• Enkelbiljett 
• Period 30 dagar 
• Tillägg för cykel 

 

9.5 Enkelbiljett som gäller för resa till/från Danmark är alltid giltig till och med 04:00 följande 
dygn. Se bilaga 3. 

9.6 För biljetter som gäller för resa till/från Danmark utgår inte någon moms. 
 

10 Övriga villkor 

10.1 Köpt biljett återköps mellan parterna i detta avtal oaktat köpvilkoren mellan säljande part 
och kund. Ej aktiverade biljetter återköps till fullt pris. Aktiverade period 30 dagar och 
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period 365 dagar återköps för värde motsvarande antalet återstående dagar. Villkor för 
återköp för kund regleras av säljande part.  

10.2 Aktiveringstid för biljetter som inte aktiveras vid köp skall vara ett år. Med aktiveringstid 
avses tiden mellan köptillfälle och tidpunkten då en inaktiv biljett aktiveras. 

10.3 Biljetter låsta till köpande kunds mobiltelefon eller ID-bärare kan inte lånas ut eller 
överlåtas till andra resenärers mobiltelefon eller ID-bärare om inte överenskommelse finns 
mellan två eller flera parter. 

 

11 Försäljningskanaler och biljettformat 

11.1 För att möjliggöra försäljning och validering ska utställda biljetter använda sig av den, vid 
varje tillfälle gällande, branschgemensamma standard för biljetter (BoB).  

11.2 Samtliga försäljningskanaler hos varje part skall erbjuda försäljning och acceptera biljetter 
enligt detta avtal. 

11.3 Samtliga försäljningskanaler hos varje part skall möjliggöra försäljning och validering av 
biljetter med ID-bärare såsom resekort eller annan motsvarande teknisk lösning. 

11.4 Parterna skall möjliggöra validering av samtliga biljetter oavsett bärare. 
 
 
 

12 Prisförändringar 

12.1 Justering av priser i Sydtaxan får göras två gånger per kalenderår. Samtliga parter ska vara 
överens om datum för dessa förändringar.  

12.2 Om överenskommelse om införandedatum inta kan nås, fastställs datum för införande av 
prisförändringar till den 1: e januari samt den 1:e juli. 

12.3 Planerade prisjusteringar ska meddelas övriga parter minst 30 dagar i förväg. 
 

13 Avräkning 

13.1 Vid försäljning av biljett i Sydtaxan ska varje sträcka i respektive län hämtas hos respektive 
part via API beskrivet i den, vid varje tillfälle gällande, branschgemensamma standard för 
biljetter (BoB). 

13.2 Partnerna ansvarar för att fakturering sker månadsvis till respektive säljande län för sålda 
biljetter som är aktiverade. Biljetterna som sålts men inte aktiverats ingår inte den 
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månadsvisa avräkningen. Fakturerat belopp ska motsvara antalet aktiverade biljetter med 
avdrag för rabatter och gränsavdrag. 

14 Avtalstid, ändringar och uppsägning av avtal 

14.1 Detta avtal gäller tillsvidare. 

14.2 Ändringar i detta avtal sker genom överenskommelse mellan samtliga avtalsparter genom 
tilläggsavtal eller ändringar av detta avtal. 

14.3 Avtalet kan sägas upp ensidigt av en part med 12 månaders framförhållning räknat från 
nästkommande månadsskifte. Uppsägningen skall meddelas samtliga avtalsparter 
skriftligen. 

14.4 Avtalet hävs om mer än 50 % av avtalsparterna gemensamt kräver så. Hävningen skall 
meddelas samtliga avtalsparter skriftligen. 

14.5 Detta avtal, huvudavtalet, har tolkningsföreträde framför bilagor till avtalet. 
 

15 Tvist 

15.1 Tvist angående giltighet, tolkning eller tillämpning av avtalet skall avgöras av allmän 
domstol. Svensk rätt skall tillämpas. 

 
Detta avtal har upprättats i sex (6) likalydande exemplar, varav Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, 
Kalmar Länstrafik, Jönköpings länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken erhållit vardera ett. 

 
 

 

 

 

Karlskrona 2018-___-___ Falkenberg 2018-___-___ Högsby 2018-___-___ 

Blekingetrafiken Hallandstrafiken Kalmar Länstrafik 

 

_____________________ ____________________ ____________________ 

Namnteckning  Namnteckning  Namnteckning 

_____________________ ____________________ ____________________ 

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande 

 

 

Jönköping 2018-___-___ Växjö 2018-___-___ Hässleholm 2018-___-___ 
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Jönköpings Länstrafik Länstrafiken Kronoberg Skånetrafiken 

 

_____________________ ____________________ ____________________ 

Namnteckning  Namnteckning  Namnteckning 

_____________________ ____________________ ____________________ 

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Styrelsemöte 27 september 2018 
– Ärende 7. Positionspapper för arbetsmarknad och kompetensförsörjning 
 

En beredningsgrupp till arbetsgruppen för regional utveckling har under våren tagit fram ett 
utkast till positionspapper för arbetsmarknad och kompetensförsörjning ”Ett enat Sydsverige 
för en stark och växande arbetsmarknad”. 
 
Bifogade förslag till positionspapper är utarbetat av en beredningsgrupp till arbetsgruppen 
för regional utveckling och utskottet för regional utveckling har den 7 september godkänt 
förslaget. 
 
Positionspapperet föreslår fyra prioriteringar för den nationella politiken för 
kompetensförsörjning som önskas se genomförda:  

• Stärkt regionalt inflytande över regional utbildningsplanering 
• En arbetsförmedling med flexibla regionala uppdrag kring samverkan och 

dimensionering 
• Ökade insatser för det livslånga lärandet på en föränderlig arbetsmarknad 
• En stärkt rekrytering till utbildningar som leder till yrken med brist på personal 

 
Efter att styrelsen godkänt förslaget den 27/9 och före representantskapets möte den 19/10 
föreslås respektive huvudman besluta om positionspapperet i sina politiska församlingar. 
 

Bilaga 7: Utkast positionspapper arbetsmarknad och kompetensförsörjning 

 

Förslag:  
• Styrelsen godkänner förslaget till positionspapper för arbetsmarknad och 

kompetensförsörjning. 
• Styrelsen föreslår representantskapet godkänna förslaget till positionspapper för 

arbetsmarknad och kompetensförsörjning. 
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Positionspapper arbetsmarknad/kompetensförsörjning 
- Ett enat Sydsverige för en stark och växande arbetsmarknad 
 
Introduktion 
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner. Vi arbetar 
för en långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige genom strategiskt kunskapsutbyte och främjande 
av interregionala och interkommunala samarbeten. Vi sex regioner vill, i ett öppet och tillåtande 
klimat, samverka med alla de som ansvarar för olika delar i kompetensförsörjningen. Vi har gått 
samman för att kunna verka som en enad kraft och vara en dynamisk bas för regional utveckling. 

Med detta positionspapper vill vi lyfta fram såväl utmaningar som förslag på lösningar för hur 
samverkan mellan stat, regioner och kommuner samt utbildningsanordnare och företrädare för 
arbetslivet kan utvecklas för att klara den framtida kompetensförsörjningen. 

En god långsiktig kompetensförsörjning för arbetslivet i Sydsverige är en förutsättning för att 
näringslivet ska kunna utvecklas och för att kommuner, regioner och statliga myndigheter ska kunna 
utföra det uppdrag som invånarna förväntar sig. 

Ansvaret för kompetensförsörjning är i dag fördelat på ett stort antal aktörer; kommuner, statliga 
myndigheter, aktörer inom utbildningssystemet, ideella organisationer, arbetsmarknadens parter 
samt privata och offentliga arbetsgivare. Alla dessa måste samverka för att utbudet av utbildningar 
och annat stöd ska kunna anpassas efter arbetslivets behov samt medborgarnas vilja och förmåga. 

En viktig nyckel för en fungerande arbetsmarknad och kompetensförsörjning är god infrastruktur i 
det fysiska och digitala landskapet, där tillväxtmotorer binds samman med regionala kärnor genom 
stad och landsbygd. Detta för att möjliggöra pendling till jobb, studier och omställning i och mellan 
regioner. 

Vi menar att det behövs ett stärkt regionalt ansvar inom området kompetensförsörjning. I detta 
positionspapper har vi enats om områden där antingen vi som regionalt utvecklingsansvariga aktörer 
skulle kunna ta ett ökat ansvar eller där vi ser att andra organisationer behöver förändras för att den 
långsiktiga kompetensförsörjningen ska fungera bättre. 

Regionsamverkan Sydsverige har enats kring fyra prioriteringar för den nationella politiken för 
kompetensförsörjning som vi vill se genomförda:  

• Stärkt regionalt inflytande över regional utbildningsplanering 
• En arbetsförmedling med flexibla regionala uppdrag kring samverkan och dimensionering 
• Ökade insatser för det livslånga lärandet på en föränderlig arbetsmarknad 
• En stärkt rekrytering till utbildningar som leder till yrken med brist på personal 
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Stärkt regionalt inflytande över regional utbildningsplanering  
De funktionella arbetsmarknadsregionerna, det vill säga områden där människor pendlar mellan 
arbete och bostad, har vuxit geografiskt under lång tid. Och det är i dessa funktionella 
arbetsmarknadsregioner som de flesta utbildningar har sitt största upptagningsområde och där 
arbetsgivare lättast kan hitta efterfrågad kompetens. Idag fattas dock många beslut om 
dimensionering av utbildningar på kommunal eller nationell nivå. Enskilda kommuner kan ha svårt att 
erbjuda ett fullgott utbildningsutbud eftersom elevunderlaget är för litet för vissa utbildningar. 
Enskilda universitet och högskolor kan också ha svårt att erbjuda vissa utbildningar. Den kommunala 
nivån och den nationella nivån, inklusive universitet och högskolor, bör i högre grad inhämta 
information från regionerna om förutsättningar och behov inför beslut om dimensionering. Detta 
eftersom olika regioner har unika strukturella förutsättningar. Ett stärkt inflytande för regionalt 
utvecklingsansvarig aktör över utbildningsdimensioneringen skulle kunna innebära att utbildningar 
kompletterar varandra snarare än konkurrerar med varandra och att invånarna erbjuds ett 
utbildningsutbud som matchar efterfrågan på arbetsmarknaden i regionen. 

Därför krävs: 

• Stärkt inflytande till regionalt utvecklingsansvarig aktör över dimensioneringen av 
yrkeshögskoleutbildning, högskoleutbildning, gymnasieutbildning och vuxenutbildning. 

• Stärkt statistisk uppföljning från Skolverket, Folkbildningsrådet, Myndigheten för 
yrkeshögskolan, Universitetskanslersämbetet och SCB gällande utbildningsutbudet. 

 
En arbetsförmedling med flexibla regionala uppdrag kring samverkan och 
dimensionering  
Den regionaliserade arbetsmarknaden kräver att Arbetsförmedlingens verksamhet i högre grad 
anpassas till de regionala förhållandena. För att möta de planer och behov som finns i regionerna 
krävs ett nära samarbete och en väl utvecklad samlad prognosförmåga. Samordningen mellan de 
insatser regionalt utvecklingsansvariga aktörer och Arbetsförmedlingen gör skulle stärkas om 
Arbetsförmedlingen på regional nivå kunde besluta om dimensionering av olika stödformer och 
arbetsmarknadsutbildningar utifrån respektive regions unika förutsättningar. 

Därför krävs: 

• Att Arbetsförmedlingens beslut om kompetensförsörjningsinsatser i högre grad styrs utifrån 
de långsiktiga utvecklingsplaner/utvecklingsstrategier som tas fram av de regionalt 
utvecklingsansvariga. 

• Att Arbetsförmedlingen får ett starkare uppdrag att analysera regionala behov och besluta 
om åtgärder som i högre grad anpassas efter respektive regions särskilda behov och 
förutsättningar.  

• Att det utifrån regionala analyser, framtagna gemensamt av regionalt utvecklingsansvariga 
och Arbetsförmedlingen, avsätts medel för regionala insatser på Arbetsförmedlingen. 
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Ökade insatser för det livslånga lärandet på en föränderlig arbetsmarknad 

Digitalisering, globalisering och automatisering är trender som i hög grad bidrar till en 
strukturomvandling av hela arbetsmarknaden. Dessa har en genomgripande effekt på de flesta yrken, 
men påverkar också olika delar av landet på olika sätt beroende på strukturella skillnader mellan 
regionerna. Framtidens arbetsmarknad är föränderlig. Det ställer delvis nya krav på 
utbildningsanordnare att framtidsspana för att kunna erbjuda relevanta utbildningar. Dels för att 
möta de förändringar som sker av befintliga yrken, dels för att möta uppkomsten av nya yrken.  

När kompetensbehov förändras och hela arbetsplatser läggs ner eller flyttas till andra länder leder 
det till uppsägningar av befintlig personal och ett ökat behov av omställning. Löpande 
strukturomvandlingar som inte sker genom stora nedläggningar uppmärksammas dock sällan på 
samma sätt av statliga aktörer. Vi menar att regionalt utvecklingsansvarig aktör redan har ett stort 
ansvar för att analysera dessa strukturomvandlingar och därför bör även beslut om åtgärder stärkas 
på regional nivå. Särskilt mindre företag har ofta svårt att i förväg göra genomgripande 
kompetensutvecklingsinsatser av befintlig personal och kan behöva särskilt stöd för att klara 
strukturomvandlingar. 

De högre kompetenskraven i arbetslivet gör att allt fler förväntas delta i återkommande utbildning 
under arbetslivet. Arbetsmarknadens parter bidrar visserligen till omställning av uppsagda genom 
omställningsorganisationer som TRR och Trygghetsfonden TSL, men deras stöd omfattar inte alla och 
utbildningssystemet måste bättre anpassas för att möta behoven. De senaste 10 åren har framför allt 
högskolan utvecklas i en riktning som premierar yngre studenter på längre programutbildningar. Men 
yrkesverksamma har ett större behov av kortare kurser och mer flexibla studieformer. Det nuvarande 
resurstilldelningssystemet till högskolan innebär att enstaka kurser, där de studerande inte tar poäng 
i lika hög grad som på programutbildningar, inte får kostnadstäckning på samma vis som 
programutbildningar. Därmed minskar lärosätenas intresse för dessa utbildningar. Ett framtida styr- 
och resurstilldelningssystem för högskolan måste säkerställa att lärosätena prioriterar enstaka 
kurser. 

Därför krävs: 

• Att Arbetsförmedlingen utvecklar sin samverkan med omställningsorganisationerna samt 
tillsammans med regionalt utvecklingsansvarig aktör tar fram prioriteringar för långsiktig 
omställning i regionerna. 

• Att framför allt universitet och högskolor, men även andra utbildningsanordnare, i högre 
grad erbjuder flexibla kurser som är anpassade efter yrkesverksammas behov och 
möjligheter att studera. Exempelvis fler enstaka kurser, fler lärplattformar som är plats- och 
tidsoberoende samt kurser på kvällar och helger. Det framtida resurstilldelningssystemet 
måste säkerställa full kostnadstäckning för denna typ av utbildningar. 

• Att det livslånga lärandet prioriteras genom att studiestödssystemet möjliggör för fler att 
vidareutbilda sig och att yrkesväxla. 
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En stärkt rekrytering till utbildningar som leder till yrken med brist på personal 
Den bristande matchningen på arbetsmarknaden handlar i hög grad om att för få söker till eller 
slutför de utbildningar som leder till yrken där det finns brist på personal. Individers val av utbildning 
följer ofta traditionella mönster och högskolan har länge försökt att bredda rekryteringen till att 
omfatta grupper som traditionellt inte har sökt sig till högre utbildning, men på dessa områden 
återstår mycket att göra. För att möta de väntade behoven krävs tidiga insatser i skolan så att fler ser 
alla de möjligheter som står till buds. Detta arbete måste ske i samverkan mellan arbetsgivare, skola, 
studie- och yrkesvägledning, utbildningsanordnare samt statliga myndigheter. 

Bristen på utbildade lärare försvårar kompetensförsörjningen på flera områden, eftersom det bland 
annat saknas många yrkeslärare. Samtidigt är det få sökande till dessa utbildningar. 
Dimensioneringen av utbildningsutbudet handlar därför inte bara om att skapa nya platser. Den 
handlar också om att flytta resurser till utbildningar där arbetskraftsbristen är som störst och att 
staten tillsammans med andra aktörer satsar på rekryteringsinsatser till dessa utbildningar. 

Därför krävs: 

• Att såväl utbildningsanordnare som rekryterande arbetsgivare utvecklar samverkan med 
skolan kring rekrytering till utbildningar som leder till yrken med brist på personal. 

• Att man redan från förskolan tydligt informerar för att ge elever goda kunskaper om de 
möjligheter som finns för att motverka könsbundna studie- och yrkesval samt social 
snedrekrytering till högre utbildning. 

• Att regionalt utvecklingsansvarig aktör och andra berörda aktörer avsätter resurser för att 
stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv samt att medverka till att unga och vuxna gör 
medvetna utbildningsval, exempelvis genom riktade rekryteringskampanjer till yrken där det 
idag finns brist på personal. 
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Regionsamverkan Sydsverige  
Sydsverige består av sex regioner och här bor totalt 2 593 000 invånare vilket utgör 26 procent av 
Sveriges befolkning. Här finns också 25 procent av den samlade sysselsättningen och tillsammans 
svarar de sydsvenska regionerna för 22 procent av BNP. De sex regionerna är inbördes olika vad 
gäller befolkning, näringsstruktur och arbetsmarknad men här finns också gemensamma utmaningar 
inte minst inom arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsområdet.  

 

Figur 1. Sydsverige 

 

Källa: Region Skåne, Samhällsanalys 
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Styrelsemöte 27 september 2018 
– Ärende 8. Ekonomisk lägesrapport 
 

Ekonomisk sammanställning per 2018-08-31  
Ingående banksaldo 2018-01-01 2 320 524 
 Fakturor som betalats 2018 men belastat 2017 års resultat 564 476 

 
Inkomster 

    

  Medlemsavgifter 0 
  Summa 0 

 
Inkomster vi väntar på 

  Medlemsavgifter 2 800 000 
  Summa 2 800 000 

 
Utgifter   

2018-01-22 Bankavgift 750 

2018-02-07 
Möte regionala utvecklingsutskottet 15 januari 2018                                    
(som dock ställdes in, men försent för att undvika debitering) 3 872 

2018-03-27 Styrelsemöte 31 januari 2018 (faktura från Kristianstads kommun) 5 001 
2018-04-20 Representantskapsmöte 12 april 2018 54 314 
2018-04-23 Revision 2017 (möte med revisorerna) 1 528 
2018-04-25 Almedalen, hyra av lokal 87 500 
2018-04-26 Styrelsemöte 22 mars 2018 4 225 
2018-05-29 Möte regionala utvecklingsutskottet 9 mars 2018 2 569 
2018-05-29 Styrelsemöte 17-18 maj 2018 61 736 
2018-05-29 Ersättning sammankallande kultur januari-april 2018 115 043 
2018-06-21 Ersättning sammankallande infrastruktur januari-juni 2018 100 000 
2018-06-27 Ersättning sammankallande kollektivtrafik januari-juni 2018 180 600 
2018-07-02 Möte infrastrukturutskottet 7 maj 2018 10 230 
2018-07-05 Gåvor till föredragshållare vid representantskapets möte 12 april 1 005 
2018-07-20 Ersättning samordnare januari-juni 2018 392 040 
2018-07-20 Ersättning ekonom januari-juni 2018 56 563 
2018-08-20 Moderator, Almedalen 31 250 

Summa utgifter 1 108 226 
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Utgifter vi väntar på  

 Budgeterade återstående ersättningar till sekretariatet 1 364 726 
 Representantskapsmöte 19 oktober 2018 11 000 
 Utskottsmöten under hösten 26 000 
 Tryckkostnader för positionspapper kultur 30 000 
 Styrelsemöte 29 september 2018 5 000 
 Eventuellt ytterligare styrelsemöte  5 000 
 Revision 2018 25 000 

Summa förväntade utgifter  1 466 726 
 
Faktiskt resultat per 2018-08-31 
(faktiska inkomster – faktiska utgifter) -1 108 226 

 
Förväntat resultat per 2018-12-31 
(faktiska och väntade inkomster – faktiska och väntade utgifter) 225 048 

 
Medel på bankkonto per 2018-08-31 647 822 

 
Förväntade medel på bankkonto per 2018-12-31 
(ingående banksaldo + faktiska och förväntade medlemsavgifter – faktiska och 
förväntade utbetalningar) 

1 981 096 

 
Budget 2018 
   

Intäkter   
Medlemsavgifter:  
     Landstinget Blekinge  150 000 
     Region Blekinge  150 000 
     Region Halland  300 000 
     Region Jönköpings län  300 000 
     Landstinget i Kalmar län  150 000 
     Regionförbundet i Kalmar län  150 000 
     Region Kronoberg  300 000 
     Region Skåne  1 150 000 
     Kommunförbundet Skåne  150 000 

Summa 2 800 000 
   

Kostnader Budget 
Sekretariatet 2 500 00 
Revision 40 000 
Övrigt 260 000 
  Summa 2 800 000 

 

 
Förslag:  

• Styrelsen godkänner den ekonomiska lägesrapporten och noterar särskilt att det 
förväntade beloppet på bankkontot per 2018-12-31 är nästan 2 mkr. 
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Styrelsemöte 27 september 2018 
– Ärende 9. Infrastrukturutskottet – äskande av medel  
 

I handlingsplanen för 2018 har infrastrukturutskottet planerat för ”Framtagande av 
gemensamt kunskapsunderlag avseende godstransporter och godshantering i södra 
Sverige.” 

Kunskapsunderlaget avseende godstransporter och godshantering i södra Sverige är tänkt 
att grundas på relevanta befintliga och pågående utredningar, dokument och annat underlag 
som finns inom området. En konsult behöver upphandlas för att ta fram kunskapsunderlaget 
och kostnaden för konsultinsatsen uppskattas till 500 tkr. Upphandling planeras ske hösten 
2018 och arbetet förväntas pågå från oktober 2018 till maj 2019.  

Ett kompletterande underlag tas fram i form av en ”Sydsvensk kapacitetsanalys” för 
järnvägssystemet. I denna ska järnvägssystemets kapacitetsutnyttjande analyseras inom hela 
den sydsvenska geografin samt med scenario enligt den beslutade nationella planen för 
2018-2029. Detta blir en utvidgning och uppdatering av scenarioanalysen som tidigare gjorts 
för Skåne. Scenarioanalysen kommer även att tjäna som ett underlag för arbete med 
utvecklingen av persontrafiken på järnväg. Analysen genomförs hösten 2018 och bedömd 
kostnad är runt 200 tkr.  

Konsultinsatserna upphandlas genom Region Skåne och kostnaden för att ta fram 
kunskapsunderlag kring gods äskas från Regionsamverkan Sydsveriges budget medan 
kostnaden för den Sydsvenska kapacitetsanalysen finansierar regionerna med medel från 
sina enskilda budgetar. 

 

 

 

Förslag:  
• Styrelsen godkänner finansieringen av kunskapsunderlaget avseende godstransporter 

och godshantering i södra Sverige och avsätter 500 tkr i 2018 års budget. 
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Styrelsemöte 27 september 2018 
– Ärende 10. Översyn av stadgar för Regionsamverkan Sydsverige 
 

Regionsamverkan Sydsverige har verkat sedan 2016 och har samlat på sig erfarenheter över 
vad som fungerar bra och vad som behöver ändras. En utvärdering gjordes 2017 som visade 
på att det sydsvenska samarbetet ses som värdefullt och det finns en potential att utveckla. 
 
2019 slås landsting och region samman i Blekinge och Kalmar. 
 
Med anledning av ovanstående finns anledning att se över stadgarna för Regionsamverkan 
Sydsverige. 
 
Respektive medlem föreslås besluta om förslaget till stadgar i sina politiska församlingar.  
 
Bilaga 8: förslag till stadgar  

Bilaga 9: stadgar (nuvarande, beslutade 2015) 

 

Förslag:  
• Styrelsen godkänner förslaget till stadgar. 
• Styrelsen föreslår representantskapet godkänna förslaget till stadgar. 
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STADGAR OCH ÖVERENSKOMMELSE FÖR REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE  
från 1 januari 2019 
 

§ 1 Namn
”Regionsamverkan Sydsverige” med organisationsnummer 802471-7442 existerar i nuvarande form sedan 1 
januari 2016 och benämndes före 2016 ”Sydsvensk regionbildning ideell förening”. 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. 
 

§ 2 Ändamål
Syftet är att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna i Region 
Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Skåne och 
Kommunförbundet Skåne.  
 
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.  
 

§ 3 Uppdrag
Uppdrag och uppgifter som till sin karaktär vinner på en gemensam beredning och beslutsfattande ur ett 
sydsvenskt perspektiv hanteras inom ramen för samarbetet. Uppdragen handlar framförallt om strategisk 
och övergripande planering, framtagande av gemensamma positionspapper, påverkansarbete genom bland 
annat dialog med relevanta aktörer samt gemensamma remissyttranden. Konkret och lösningsorienterat 
samarbete genomförs där det ger mervärde för organisationerna eller medborgarna. 
 

§ 4 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.  
 

§ 5 Medlemskap
Medlemmar i föreningen ”Regionsamverkan Sydsverige” är Region Blekinge, Region Halland, Region 
Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Inträde 
eller utträde av medlemmar innebär ändring av stadgar som hanteras av styrelsen (se § 10). 
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§ 6 Årsmöte
Högsta beslutande organ för samarbetet är årsmötet som beslutar om handlingsplan, årsberättelse samt 
beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Årsmötet väljer även revisorer. Ordinarie årsmöte ska hållas varje kalenderår 
före juni månads utgång. Kallelse till årsmötet skickas per mail senast 10 dagar före mötet. Varje medlem har 
i förväg valt en ledamot som har rösträtt på årsmötet. 
 
§ 7 Kostnader och finansiering
En årlig handlingsplan inklusive budget med respektive medlems avgift till föreningen fastställs av styrelsen 
för Regionsamverkan Sydsverige och godkänns därefter i varje medlemsorganisation innan årsmötet 
slutligen fastställer. Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december. 
 
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.  
 

§ 8 Organisation
8.1 Styrelse  
Styrelsen inom Regionsamverkan Sydsverige, identifierar och beslutar om uppdrag till utskott och 
arbetsgrupper, styr och ger vägledning under arbetets gång samt får rapport efter slutfört uppdrag. 

Styrelsen utgörs av sju ledamöter samt sju ersättare. Ordinarie ledamot är styrelseordförande i respektive 
medlemsorganisation. Ersättare i styrelsen utgörs av andre vice ordförande från varje medlemsorganisation. 
Ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod om fyra år överensstämmande med regionernas 
mandatperiod. Både ordinarie ledamöter och ersättare bjuds in till styrelsens möten.  
 
Ordförandeskapet är permanent med ordförande från Region Skåne, uppdraget som vice ordförande roterar 
på ett år mellan de övriga regiondelarna. 2019 har Kronoberg vice ordförande-uppdraget, 2020 Blekinge, 
2021 Halland, 2022 Jönköping och 2023 Kalmar. 
 
Styrelsen möts efter behov, dock minst fyra gånger per år. Varje ledamot har en röst, röstningen avgörs med 
enkel majoritet. Är rösterna lika är ordförandes röst avgörande. Anteckningar förs vid styrelsemöte och 
undertecknas av ordförande samt justeras av ytterligare en närvarande.  
 

8.2 Utskott 
Utskott bildas kring särskilda områden och / eller uppgifter för att förbereda beslut som ska tas i styrelsen. 
Fokus för samarbetet är inom områdena  

- regional utveckling 
- infrastruktur 
- kollektivtrafik 
- kultur 

 
För vardera område etableras ett utskott med minst en ledamot från varje regiondel som i 
medlemsorganisationen har ledande ansvar för sakområdet.  
 
Uppdragen beslutas av och återrapporteras till styrelsen, liksom sammansättning och val av ordförande. 
Ordförande i de olika utskotten fördelas mellan de olika regiondelarna. Ärenden ska beredas av respektive 
utskott före beslut i styrelsen. Till varje utskott knyts tjänstemannastöd med en tjänsteman från vardera 
region som i sin hemmaorganisation arbetar med frågan. Uppdrag kan vara under kortare eller under längre 
tid. 
 

8.3 Ledningsgrupp 
En ledningsgrupp bestående av region- respektive kommunförbundsdirektörerna samt regionala 
utvecklingsdirektörerna möts med samma regelbundenhet som styrelsen för att bereda ärenden och 
säkerställa frågornas hantering inom respektive organisation.  
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8.4 Sekretariat och gemensamma arbetsinsatser  
Den ideella föreningen har till sitt förfogande ett från medlemmarna organisatoriskt fristående sekretariat. 
Sekretariatet ska bland annat 

- svara för den formella hanteringen av föreningens ärenden 
- ge administrativ service till föreningens olika politiska organ och beredningsgrupper 
- ansvara för genomförandet av utrednings-, utvecklings- och uppföljningsprojekt. 

Chefen för sekretariatet är organisatoriskt direkt underställd styrelsens ordförande. Styrelsen fastställer de 
sekretariatsresurser som krävs för fullgörande av föreningens uppgifter. För de medarbetare som utför 
tjänster i sekretariatet fullgör den medlemsorganisation där medarbetaren är formellt anställd de 
skyldigheter som enligt lagar och avtal ankommer på en arbetsgivare.  
 
För att säkra högsta kompetens och en stark förankring i, samt synkronisering med arbetet hos 
medlemsorganisationerna utser respektive organisation relevanta kompetenser för att bistå styrelsen, 
utskotten och ledningsgruppen för beredning och verkställighet av fattade beslut. Medlemsorganisationerna 
har det huvudsakliga ansvaret för genomförande av det gemensamma arbetet varför tydligt identifierade 
kompetenser är en framgångsfaktor.  
 

8.5 Firmateckning 
Styrelsen, ordförande och vice ordförande samt chefen för sekretariatet har rätt att var för sig skriva under i 
föreningens namn med rättslig bindande verkan. 
 

§ 9 Revision
Föreningen skall ha minst tre revisorer varav en auktoriserad revisor, som utses av årsmötet. Revisorerna 
väljs för en mandatperiod om fyra år överensstämmande med regionernas mandatperiod. 
 

§ 10 Stadgeändringar
Ändringar av stadgarna och överenskommelsen för regionsamverkan i Sydsverige kräver beslut vid två på 
varandra följande möten i styrelsen för att däremellan godkännas i medlemsorganisationerna. 
 

§ 11 Upplösning
Föreningen upplöses när en majoritet av på styrelsen närvarande röstberättigade medlemmar beslutar om 
upplösning. 
 

§ 12 Likvidation
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållning, efter att skulder betalats, fördelas enligt samma 
grund som finansieringen. 

§ 13 Ikraftträdande 
Stadgarna träder i kraft den 1 januari 2019.
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STADGAR OCH ÖVERENSKOMMELSE FÖR REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE 
 
§ 1 Namn 
”Regionsamverkan Sydsverige” med organisationsnummer 802471-7442 benämndes tidigare 
”Sydsvensk regionbildning ideell förening”. 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. 
 

§ 2 Ändamål 
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.  
 

§ 3 Uppdrag 
Nedanstående liksom övriga frågor och uppgifter som till sin karaktär vinner på en gemensam 
beredning och beslutsfattande ur ett sydsvenskt perspektiv kan hanteras inom ramen för 
samarbetsöverenskommelsen. Fokus för samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige handlar 
framförallt om framtagande av gemensamma policyer och planer inom områdena 

- regional utveckling  
- infrastruktur  
- kollektivtrafik  
- kultur  
- hälso- och sjukvård. 

 
Uppdragsbeskrivningar görs för respektive område.  

 
Samordning kan utvecklas kring remissyttrande och andra planeringsfrågor. 
 

§ 4 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. 
 

§ 5 Medlemskap 
Medlemmar i föreningen ”Regionsamverkan Sydsverige” är Landstinget i Kalmar län, 
Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne, 
Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region Halland och Region Jönköpings län. Det finns en 
öppenhet för nya medlemmar. Vid inträde av nya medlemmar såväl som vid utträde så blir det en 
process med ändring av stadgar som hanteras i styrelsen (se § 10). 
 

§ 6 Årsmöte 
Högsta beslutande organ för samarbetet är årsmötet som hålls av representantskapet. Ordinarie 
årsmöte skall hållas varje kalenderår före juni månads utgång. Årsavgift fastställs av årsmötet. 
Enighet eftersträvas i beslut.  
 

§ 7 Kostnader och finansiering 
Varje medlemsorganisation bär sina kostnader för respektive ledamöters och tjänstemäns 
deltagande i sammanträden, utskott och annan verksamhet som är knuten till samarbetet.  
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Övriga kostnader delas solidariskt av medlemmarna enligt en av årsmötet fastställd budget. För 
särskilda insatser och initiativ kan ansökas om ytterligare bidrag eller tillskott från 
medlemsorganisationerna, andra intressenter, fonder eller offentliga myndigheter. 
 

§ 8 Organisation 
8.1 Representantskap (tidigare kallat styrelse)   
Representantskapet för Regionsamverkan Sydsverige består av sammanlagt 72 ledamöter med en 
ansats till proportionell fördelning i förhållande till antal invånare (för Skåne gäller detta enbart 
organisationen med direktvalda politiker). Region Skåne utser 28 ledamöter, Kommunförbundet 4, 
Region Kronoberg 8, Landstinget i Kalmar län 4, Regionförbundet i Kalmar län 4, Landstinget Blekinge 
4, Region Blekinge 4 ledamöter, Region Halland 8 och Region Jönköpings län 8 ledamöter. I 
nomineringsprocessen av ledamöter till representantskapet ska så långt möjligt beaktas att samtliga 
partier representerade i medlemmarnas fullmäktige också ska vara representerade i detta 
representantskap.  
 
Ordförandeskapet är permanent med ordförande från Region Skåne, uppdraget som vice ordförande 
roterar på ett år mellan de övriga regiondelarna. 
 
Representantskapet möts minst en gång per år. Dagordning ska vara ledamöterna tillhanda senast en 
vecka före mötet. Årsmötet genomförs av representantskapet. (se § 6). 
 

8.2 Styrelse (tidigare kallat arbetsutskott)  
Styrelsen för det sydsvenska samarbetet utgörs av tolv ledamöter samt ersättare. Ordinarie ledamot 
är styrelseordförande från respektive ingående organisation och i de regiondelar där uppdragen är 
samlade i en organisation representeras denna av ytterligare en ledamot utsedd i 
medlemsorganisationen. Ersättare har ordinarie uppdrag i medlemsorganisationens arbetsutskott. 
Ordförandeskapet är samma som för representantskapet. Styrelsen möts efter behov, minst fyra 
gånger per år. Varje ledamot har en röst, röstningen avgörs med enkel majoritet. Är rösterna lika är 
ordförandes röst avgörande. Anteckningar förs vid styrelsemöte och undertecknas av ordförande.  
 

8.3 Utskott 
Utskott bildas kring särskilda områden och eller uppgifter för att förbereda beslut som ska tas i 
styrelsen. Inledningsvis är fokus för samarbetet framtagande av gemensamma policyer och planer 
inom områdena 

- regional utveckling 
- infrastruktur 
- kollektivtrafik 
- kultur 
- hälso- och sjukvård 

 
För vardera område etableras ett utskott med minst en ledamot från varje regiondel som i 
medlemsorganisationen har ledande ansvar för sakfrågan.  
 
Sammansättning och uppgifter beslutas av, samt ordförande utses av styrelsen. Ordförande i de olika 
utskotten fördelas mellan de olika regiondelarna. Ärenden ska beredas av respektive utskott före 
beslut i styrelsen. Till varje utskott knyts tjänstemannastöd med en tjänsteman från vardera 
regiondel som i sin hemmaorganisationen arbetar med frågan. 
 

8.4 Ledningsgrupp 
En ledningsgrupp med region-, landstings- respektive kommunförbundsdirektörerna etableras och 
möts med samma regelbundenhet som styrelsen för att bereda ärenden och säkerställa frågornas 
hantering inom respektive organisation.  
 

8.5 Sekretariat och gemensamma arbetsinsatser  
Den ideella föreningen har till sitt förfogande ett från medlemmarna organisatoriskt fristående 
sekretariat. Sekretariatet ska bland annat 
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- svara för den formella hanteringen av föreningens ärenden 
- ge administrativ service till föreningens olika politiska organ och beredningsgrupper 
- ansvara för genomförandet av utrednings-, utvecklings- och uppföljningsprojekt. 

Chefen för sekretariatet är organisatoriskt direkt underställd styrelsens ordförande. Styrelsen 
fastställer de sekretariatsresurser som krävs för fullgörande av föreningens uppgifter. För den 
personal som är anställd vid sekretariatet fullgör den medlemsorganisation där medarbetaren är 
formellt anställd de skyldigheter som enligt lagar och avtal ankommer på arbetsgivare.  
 
För att säkra högsta kompetens och en stark förankring i, samt synkronisering med arbetet hos 
medlemsorganisationerna utser respektive organisation relevanta kompetenser för att bistå 
styrelsen, utskotten och ledningsgruppen för beredning och verkställighet av fattade beslut. 
Medlemsorganisationerna har det huvudsakliga ansvaret för genomförande av det gemensamma 
arbetet varför tydligt identifierade kompetenser är en framgångsfaktor.  
 
Sekretariatets anställda har huvudsakligen sin formella tillhörighet i Region Skåne. Utredare för de 
olika verksamhetsområdena kan ha sin formella anställning hos annan medlemsorganisation. 
 

8.6 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter 
gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer. 
 

§ 9 Revision 
Föreningen skall ha minst tre revisorer varav en auktoriserad revisor. Dessa utses av ordinarie 
årsmöte för tiden intill nästa ordinarie årsmöte. 
 

§ 10 Stadgeändringar 
Ändringar av stadgarna och överenskommelsen för regionsamverkan i Sydsverige kräver beslut vid 
två på varandra följande möten i styrelsen för att däremellan godkännas i medlemsorganisationerna. 
 
§ 11 Upplösning 
Föreningen upplöses när en majoritet av på årsmötet närvarande röstberättigade medlemmar 
beslutar om upplösning. 
 

§ 12 Likvidation 
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållning, efter att skulder betalats, fördelas enligt 
samma grund som finansieringen. 
 

§ 13 Ikraftträdande  
Stadgarna träder i kraft den 1 januari 2016. 
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Styrelsemöte 27 september 2018 
– Ärende 11. Handlingsplan 2019 
 

Vad är viktigt för södra Sverige framöver? 
Vilka frågor kan vi påverka och bör agera kring? 
Vilka frågor lämpar sig att samverka kring? 
Vilka frågor ska Regionsamverkan Sydsverige prioritera under 2019? 
 
Ledningsgruppen godkände förslaget till handlingsplan vid sitt möte den 4/9.  
 
Respektive huvudman föreslås besluta om handlingsplanen för 2019 med utblickar för 2020 
och 2021 i sina politiska församlingar. 
 
 

 

Bilaga 10: förslag till handlingsplan 2019 med utblickar för 2020 och 2021 

 
 

 

Förslag:  
• Styrelsen föreslår ändringar, kompletterar och godkänner därefter förslaget till 

handlingsplan inklusive prioriteringar för 2019.  
• Styrelsen föreslår representantskapet godkänna förslaget till handlingsplan 2019 med 

utblickar för 2020 och 2021. 
 
 

 

 

 

  

sidan 96 av 120



         
www.regionsamverkan.se   

utkast 19 september 2018  1 (21) 

 

 
 

Handlingsplan 2019 
med utblickar för 2020 och 2021 
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Sydsverige 
 

 
 

 befolkning 31/3 2018 % av Sydsverige % av Sverige 

Blekinge 159 362 6% 2% 

Halland  325 813 12% 3% 

Jönköping 358 102 14% 4% 

Kalmar 243 718 9% 2% 

Kronoberg 197 826 8% 2% 

Skåne 1 348 607 51% 13% 

Sydsverige 2 633 428 100% 26% 

Sverige 10 142 686  100% 

De större städerna i Sydsverige är (antal invånare i kommunen 31/3 2018)
 
Tranås (18 891)  
Jönköping (137 863)  
Nässjö (31 273) 
Värnamo (34 249) 
 
Västervik (36 546) 
Oskarshamn (26 929) 
Nybro (20 426) 
Kalmar (67 528) 
 
Kungsbacka (82 382) 
Varberg (62 928) 
Falkenberg (44 300)
Halmstad (99 932) 
 

Alvesta (20 022) 
Växjö (91 251) 
Ljungby (28 353) 
 
Karlskrona (66 623)  
Ronneby (29 621) 
Karlshamn (32 229) 
 
Hässleholm (52 023) 
Kristianstad (84 211) 
Helsingborg (143 671) 
Landskrona (45 427) 
Lund (121 893) 
Malmö (334 987)
Trelleborg (44 645) 
Ystad (29 903) 
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Inledning
Regioners och samhällets utveckling är komplext, det finns vinster i att se till en större geografi än 
den egna regionens inom vissa verksamhetsområden, det finns vinster i att föra en dialog med 
andra som är berörda av en fråga och i Sydsverige är erfarenheten att vi blir starkare och det är 
lättare att påverka om vi agerar tillsammans. 
 
Regionsamverkan Sydsverige bildades 1 januari 2016 och har under den korta tid samarbetet 
funnits fått till stånd flera viktiga insatser. Redan 2015 genomfördes en systemanalys som 
kompletterades 2016 och ledde till ett positionspapper inom infrastruktur, under 2017 
konkretiserades detta och Sydsveriges prioriteringar förmedlades till den nationella planen för 
infrastrukturplanering 2018-2029. Inom kultur har ett sydsvenskt samarbete utvecklats inom 
professionell dans för att stärka dansen som konstform samt för att öka tillgängligheten till dans för 
invånarna. Under 2018 beslutades om ett positionspapper för kultur samt gjordes en 
överenskommelse med Arbetsförmedlingen kring kompetensförsörjning för regional utveckling. 
Arbete pågår med synkronisering av biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken i södra 
Sverige, en gemensam sydtaxa med gemensam princip för gränsavdrag, positionspapper för 
kollektivtrafiken som kommer att följas av en aktivitetsplan. Hösten 2018 beslutades om ett 
positionspapper för arbetsmarknad och kompetensförsörjning som tydliggör vad regionerna vill 
inom dessa områden och framöver kommer lösningsfokuserade avtal med andra aktörer och 
strategier för påverkan, det vill säga genomförande av det som uttalats i positionspapperet.  Vidare 
förs en fördjupad dialog med marknadsaktörerna kring bredband, genomförs gemensam 
kompetensutveckling inom bland annat kultur och övergripande fortsätter dialoger med nationella 
utredningar och kommittéer, myndigheter och departement, liksom vi kommer fortsätta lämna 
gemensamma remissvar och skriva debattartiklar som leder till ett bättre Sydsverige.  
Sammanfattningsvis kan konstateras att Regionsamverkan Sydsverige är på god väg att etablera sig 
som en betydelsefull arena. Tydlighet i styrning, ledning och prioriteringar är framgångsfaktorer 
liksom närvaron, medverkan i de gemensamma mötena såväl som förankring och ökad kännedom i 
hemmaorganisationerna.  
 
I de sex regioner som samarbetar i Sydsverige bor 2,6 miljoner invånare vilket representerar 26% av 
Sveriges befolkning. Detta faktum gör att Regionsamverkan Sydsverige är en kraft att räkna med, en 
röst att lyssna till och möjlighet finns att genomföra förändringar.  
 
Detta är en handlingsplan, Regionsamverkan Sydsverige ska samverka, med varandra men även 
söka samverkan med regering och riksdag, nationella myndigheter och kommuner, allt som kan 
leda till insatser som gynnar Sydsverige och Sverige.  
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1. Övergripande syfte och målsättning med Regionsamverkan Sydsverige
Medlemmar i föreningen ”Regionsamverkan Sydsverige” med organisationsnummer 802471-7442 
är Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, 
Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. 
 
Syftet är att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna i 
de sex regionerna. Målsättningen för Regionsamverkan Sydsverige 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. 
Begreppet hållbar utveckling syftar på en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.  
 
FN har antagit 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. I FN-resolutionen om 
agendan uttalade FNs medlemsstater att ”Vi har stakat ut vägen mot hållbar utveckling. Det är upp 
till oss alla att se till att resan blir framgångsrik”. Sverige har åtagit sig att bidra och har ambitionen 
att vara ledande i genomförandet av hållbarhetsmålen, på hemmaplan och globalt.  

 
Målen ska ses som ett övergripande och framåtsyftande åtagande, för Regionsamverkan Sydsverige 
att vägledas av, och är att: 

1. avskaffa fattigdom i alla dess former överallt 
2. avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja 

ett hållbart jordbruk, 
3. säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar, 
4. säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt 

lärande för alla, 
5. uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt, 
6. säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla, 
7. säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla, 
8. verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 

sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla, 
9. bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering 

samt främja innovation, 
10. minska ojämlikheten inom och mellan länder, 
11. göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara, 
12. säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster, 
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13. vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser, 
14. bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar 

utveckling, 
15. skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart 

bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda 
förlusten av biologisk mångfald, 

16. främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till 
rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med 
ansvarsutkrävande på alla nivåer samt 

17. stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar 
utveckling. 

 
Alla målen är inte uppdrag som direkt ligger inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige, men där 
vi upplever att vi kan göra en insats ska vi bidra till att förverkliga målsättningarna. Genomförandet 
sker och ska ske genom beslut och åtgärder i den ordinarie verksamheten och genom befintlig 
styrning och processer. I Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 – 2018-2020 betonas vikten av 
samarbete och samverkan mellan aktörer och mellan den internationella, nationella, regionala och 
lokala nivån. Arbetsförmedlingen lyfts som exempel på en myndighet som arbetar aktivt med att 
utveckla olika typer av partnerskap. 
 
Samarbete och samverkan är viktiga ledord såväl inom Agenda 2030, inom EU som i Sverige. I 
förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583) tydliggörs att regionernas utvecklingsstrategier 
ska utarbetas och genomföras i samverkan med berörda kommuner, landsting, länsstyrelser och 
andra berörda statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer ska 
erbjudas möjligheter till samverkan. Den pekar också på att ekonomisk, social och miljömässig 
hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det regionala 
tillväxtarbetet. Detta synsätt stämmer väl överens med Regionsamverkan Sydsveriges arbetssätt. 
Det handlar om att utveckla processer med nytänkande kring strategisk och operativ styrning. 
Plattformar, partnerskap och samarbeten har skapats och nya kan tillföras, mellan regionerna men 
även med nationella myndigheter och andra aktörer i samhället. 
 
2. Mandat, roll, struktur och organisation inför en ny mandatperiod
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.  
 

Det som är gränsöverskridande och det som görs bättre tillsammans bör vara vägledande för all 
verksamhet i Regionsamverkan Sydsverige.  
 

Styrelsen är högsta beslutande organ inom Regionsamverkan Sydsverige, denna identifierar och 
beslutar om uppdrag till utskott och arbetsgrupper, styr och ger vägledning under arbetets gång 
samt får rapport efter avslutat uppdrag. Uppdragen till utskotten kan vara under kortare eller under 
längre tid, det är uppdragen som styr och styrningen sker från styrelsen. I utskott och arbetsgrupper 
deltar minst en ledamot från varje region som i hemmaorganisationen har ledande ansvar för 
sakområdet. Ordförande för utskott och sammankallande för arbetsgrupperna kommer från olika 
medlemsorganisationer och kan rotera för att minska arbetsbelastningen för den enskilde.  
 

3. Prioriteringar för 2019
Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige vill för 2019 att följande uppdrag ska ges hög prioritet: 

A. kommunikation och påverkansarbete kring Sydsverige som en stark region med möjlighet 
att göra skillnad 
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B. genomförande av arbetsmarknadsinsatser och kompetensförsörjning utifrån 
positionspapperets skrivningar 

C. genomförande av intentionerna i positionspapperet för kollektivtrafik samt insatser för 
samverkande biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken i Sydsverige 

D. verka för att Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag 
E. samordning av insatser när det gäller bredbandsutbyggnad 

4. Uppdrag till utskott och arbetsgrupper
Styrelsen är den som ger uppdrag till utskott och utskotten rapporterar tillbaka till styrelsen. Det 
kan finnas tillfälliga utskott och fasta utskott. Det finns en öppenhet för förändringar och styrelsen 
har möjlighet att ompröva vilka samarbetsområden Regionsamverkan Sydsverige ska fokusera på, 
nya utskott och arbetsgrupper kan tillkomma och andra kan utgå. Under 2016-2018 har funnits 
utskott och arbetsgrupper inom regional utveckling, infrastrukturplanering, kollektivtrafik, kultur 
samt hälso- och sjukvård.  
 
Fokus för samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige har inledningsvis varit framtagande av 
positionspapper inom områdena infrastruktur, kultur, kollektivtrafik samt arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning. Positionspapperen tydliggör vad regionerna vill inom respektive område. 
När den övergripande bilden är beslutad var man vill komma så handlar det om att tydliggöra 
prioriteringar utifrån positionspapperen och därefter förverkliga genom insatser. 
 
Internationellt arbete och omvärldsbevakning ingår som en naturlig del inom samtliga områden 
som Regionsamverkan Sydsverige arbetar med.
 
4.1 Regional utveckling 
Arbetsmarknad och kompetensförsörjning 
Under 2016-2018 har Regionsamverkan Sydsverige fört dialog med arbetsmarknadsutredningen, 
departementet, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskolan. Arbetet syftar till 
regionalt anpassade insatser för bättre kompetensförsörjning och fler i jobb. Det handlar om 
arbetsgivares möjlighet att få tillgång till rätt kompetens, fler i arbete, tydligare regionalt mandat 
samt nationell påverkan inte minst på nationella utredningar. 
 
En övergripande överenskommelse mellan Regionsamverkan Sydsverige och Arbetsförmedlingen 
med syftet att främja strategisk samverkan skrevs under i maj 2018. Hösten 2018 beslutades om ett 
positionspapper för att tydliggöra vad regionerna vill inom områdena arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning. Det finns fyra prioriteringar för den nationella politiken för 
kompetensförsörjning som Regionsamverkan Sydsverige vill se genomförda: 
• stärkt regionalt inflytande över regional utbildningsplanering 
• en arbetsförmedling med flexibla regionala uppdrag kring samverkan och dimensionering 
• ökade insatser för det livslånga lärandet på en föränderlig arbetsmarknad 
• en stärkt rekrytering till utbildningar som leder till yrken med brist på personal 

 
Framöver handlar arbetet om lösningsfokuserade avtal och strategier för påverkan för att 
genomföra det som uttrycks i positionspapperet. 
 
Bredband 
Bredband är en grundförutsättning för att nå mål inom övriga verksamheter, för den regionala 
utvecklingen, för hållbar tillväxt och för att vi ska kunna nyttja digitaliseringens möjligheter. Målet 
är inte bredbandet i sig utan att öka förutsättningarna för att kunna nyttja digitaliseringens 
möjligheter och leverans av samhällstjänster. Det nationella målet är att år 2025 bör 98% av alla 
hushåll och företag ha tillgång till snabbt bredband (1 Gbit / sek). Utgångspunkten är en 
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marknadsdriven utbyggnad i samklang med det offentligas behov och ansvar för långsiktigt hållbar 
tillgång till viktig infrastruktur. Syftet är att kunna tillgodose samhällsservice och hållbar tillväxt. 
Inom Regionsamverkan Sydsverige handlar det om att samordna och koordinera insatser i 
Sydsverige så att de nationella målen nås. Målsättningen är att alla ska få erbjudande om bredband, 
att de som får efteranslutningserbjudande ska anta erbjudandet och att få alla att bli digitalt aktiva. 
 
Utmaningarna handlar om samverkan, att det är en komplex marknad och att marknadens intresse 
ska fångas. Utbyggnadstakten har bromsats in, tätorterna är i stort sett tagna, det som återstår är 
dyra fragmenterade området som kostar mer och ger mindre marginaler. I syfte att nåd 
bredbandsmålen har aktörer som Telia, Telenor, ComHem / Tele 2, IP-Only, Trafikverket och 
Teracom bjudits in till dialog. 
 
Region X har ordföranderollen i regionala utvecklingsutskottet och Region Y är sammankallande i 
arbetsgruppen. Det finns en beredningsgrupp för arbetsmarknad och kompetensförsörjning och en 
för bredband.

 
4.2 Infrastruktur 
Verksamheten utgår både ifrån statens specifika uppdrag till regionerna att upprätta regionala 
transportinfrastrukturplaner och det bredare uppdraget att medverka i det nationella arbetet, 
företräda regionernas intressen samt att verka för att den statliga planeringen samordnas med de 
regionala och kommunala utvecklingsinsatserna. I detta är dialogen mellan parterna i Sydsverige 
viktig, men också med de nationella beslutsorganen och Trafikverket.  
 
Inom infrastrukturområdet har ett gemensamt underlag i form av en systemanalys för Sydsveriges 
infrastruktur tagits fram 2015. Under 2016 utarbetades ett positionspapper, ”Ett enat Sydsverige 
skapar ett starkt Sverige”, vilket redovisar gemensamma prioriteringar i Sydsveriges 
transportsystem. I samband med åtgärdsplaneringen för nationell plan och regionala planer 2018-
2029 konkretiserades positionspapperet i dokumentet ”Sydsvenska prioriteringar”, som pekade ut 
de prioriterade insatserna under planperioden. Dessa dokument utgör en grund för fortsatt arbete.  
 
I fokus föregående år har varit att visa på och få gehör för de sydsvenska behoven av insatser inom 
transportinfrastrukturen kopplat till översynen av infrastrukturplaner för perioden 2018-2029. 
Detta arbete slutfördes när den planeringsprocessen gick in i sin slutfas och beslut om planerna 
togs i juni 2018. Av de 34 objekt som lyfts fram i Sydsvenska prioriteringar har inga objekt som låg 
med i föregående plan tagits bort och 11 av de 17 nya objekt som föreslagits har kommit med i den 
plan som regeringen nu har tagit beslut om. Samtidigt är denna återkommande process för översyn 
av infrastrukturplaner bara en del i arbetet med att få till en önskad utveckling inom 
transportsystemet. Efter att planerna är beslutade finns flera andra frågor inom 
infrastrukturområdet som bidrar till att stärka utvecklingen i södra Sverige att arbeta med och 
samverka kring. Arbetet med den nya nationella planen för transportsystemet 2022-2033 påbörjas 
nu.  
 
Utifrån uppdraget och de nationella och regionala processerna föreslås följande aktiviteter: 
• Utvärdering av arbetet och insatserna kopplade till planeringsprocessen för den nationella 

planen för perioden 2018-2029.  
• Framtagande av gemensamt kunskapsunderlag avseende godstransporter och godshantering i 

södra Sverige. 
• Insatser för att förbättra regionernas insyn och möjlighet att påverka Trafikverkets planering 

och prioritering av drift- och underhållsinsatser inom järnvägssystemet.  
• Arbete med frågan hur man från regionernas sida kan jobba med steg 1- och 2-åtgärder inom 

ramen för de regionala planerna.  
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• Planering för arbetet med den nationella planen för perioden 2022-2033 
 
Därtill finns det ett antal aktiviteter inom området som är av mer löpande karaktär och som sker 
utifrån behov eller uppkomna situationer.  
• Dialog och långsiktig utveckling av Sydsveriges kollektivtrafik och dess krav på tillhörande 

insatser i infrastrukturen i samverkan med utskottet för kollektivtrafik. 
• Ömsesidigt informationsutbyte och dialog kring regionalt, nationellt och internationellt arbete 

med transportpolitiska frågor. Ett särskilt fokus sätts på internationellt samarbete avseende 
utvecklingen av TEN-T, interregionala samarbetsorganisationer och nätverk, de pågående 
interregprojekten TENTacle och Scandria2Act m.m. 

• Dialog och avstämning kring remisser i transportpolitiska frågor av gemensamt intresse. 
 
Efter 2019 finns följande förslag på uppdrag för infrastrukturutskottet: 
Nyttoanalyser sammanknutet Sydsverige 
Utifrån antaget positionspapper för kollektivtrafik och den ambition för trafikeringen som anges i 
detta görs nyttoanalyser som beskriver förväntade effekter och nyttor som uppstår till följd av en 
ökad tillgänglighet och ett mer sammanknutet Sydsverige. I detta analyseras effekter inom t.ex. 
arbetsmarknad, sysselsättning, produktivitetstillväxt, kompetensförsörjning, bostadsbyggande, etc.  
 

Storregional tågtrafik på nya stambanor för höghastighetståg 
Man kan förvänta sig stora restidsvinster om den storregionala tågtrafiken, med fordon för 250 
km/t, kan köras på höghastighetsbana (HHB) för att sammanbinda de regionala kärnorna i södra 
Sverige. För att detta ska vara möjligt krävs kopplingar mellan HHB och anslutande regionala banor, 
ett sammanhängande järnvägssystem. Analyser och underlag bör tas fram som pekar på 
restidsvinster och andra samhällsnyttor som kan uppnås i syfte att påverka systemutformningen av 
HHB. Ett första steg är att ta fram ett möjligt systemupplägg och dess restidseffekter och ett andra 
steg skulle vara att utifrån detta göra bredare analyser som beskriver samhällsnyttor inom 
sysselsättning, kompetensförsörjning, bostadsbyggande etc.  
 

Revidering av ”Sydsvenska prioriteringar” 
Utifrån de underlag som tas fram inom främst kollektivtrafik- och godsområdet görs en översyn av 
de åtgärder som ligger med i ”Sydsvenska prioriteringar”. En ambition kan vara att RSS även lägger 
fast en prioritering av de viktigaste objekten för att uppnå positionspapperets prioriteringar.  
 

Region X har ordföranderollen i infrastrukturutskottet och Region Y är sammankallande i 
arbetsgruppen.  
                                                           

4.3 Kollektivtrafik 
För kollektivtrafiken i Sydsverige handlar 2019 om  
• synkronisering av nya biljett- och betallösningar 
• aktivitetsplan för genomförande av positionspapperet 

 

Positionspapper för kollektivtrafik – övergång till genomförandefas 
Hösten 2018 beslutade styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige om positionspapperet för 
kollektivtrafik där ambitionen uttalas att kollektivtrafiken ska 
• vara enkel att använda, erbjuda snabba, punktliga och bekväma resor – resenärsperspektivet 
• knyta samman tillväxtmotorer och regionala kärnor och stärka deras samspel med sitt omland 

– trafikperspektivet 
• i de starka stråken erbjuda restider som är tydligt kortare än med bil – samhällsperspektivet 
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Den flerkärniga strukturen i Sydsverige är en tillgång som ska tas tillvara genom bra tillgänglighet mellan 
tillväxtmotorer och regionala kärnor. De gränsöverskridande resorna i en storregional kontext blir både vanligare och 
viktigare. Nya resmönster ökar vårt behov av samverkan. 
 

Den gemensamma målbilden bör framöver omsättas i gemensamma prioriteringar, de frågor som 
kommit upp under arbetet med positionspapperet handlar om 

- gemensam prioritering mellan olika kollektivtrafikstråk 
- fortsatt översyn av prissättningen 
- gemensam identitet i marknadsföring av sydsvensk kollektivtrafik 
- bredda synen på kollektivtrafikens samhällsnytta 

 
Säkerställande av nya biljett- och betallösningar – fortsatt sömlöst resande 
Regionerna i södra Sverige har sedan början av 1990-talet samarbetat, vilket för kollektivtrafikens 
kunder möjliggör sömlösa resor och biljettgiltigheter över länsgränserna. Nuvarande 
biljettsamverkan har legat i den ekonomiska föreningen ASCAN (Användarföreningen för 
taxesystem Scanprint ekonomisk förening) som avvecklades hösten 2016 och arbetet överfördes till 
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arbetsgruppen för kollektivtrafik. De gemensamma resevillkoren i Sydtaxan och ett gemensamt (ej 
Kalmar) tekniskt kortbaserat biljettsystem har skapat förutsättningar för ett smidigt resande.  
 

Projektet har under det senaste åren handlat om synkronisering mellan de nya biljett- och 
betallösningarna mellan Skåne – Blekinge och Halland – Kalmar – Jönköping – Kronoberg. De 
bakomliggande skälen till initieringen av detta projekt är dels behov av att hitta nya enkla och 
attraktiva lösningar som kan bidra till ett ökat resande i kollektivtrafiken och dels behov av att 
ersätta nuvarande kortbaserade biljettsystem. Gemensamma tester har påbörjats för samverkan 
mellan de båda biljettsystemen och detta fortsätter i olika former fram till sommaren 2019. Skåne, 
Halland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar medverkar i ett nationellt projekt i Samtrafikens regi för 
framtagande av specifikationer för en så kallad ID-baserad biljettlösning som avses implementeras i 
de båda biljettsystemen. Tester kommer även att genomföras med bland andra Västtrafik och SJ 
vilka även följer den nationella standarden.  
 

Styrelsen beslutade under 2018 om en gemensam princip för gränsavdrag, Storleken på 
gränsavdraget är vid starten 25% för enkelbiljett och 35% för periodbiljett. Styrelsen uttalade en 
utökad långsiktig ambition att ta bort tröskeleffekter. Kollektivtrafikutskottet har uppdraget att 
arbeta vidare och ta fram ett komplett förslag till samarbetsavtal, Sydtaxan 2.0. 
 

Region X har ordföranderollen i kollektivtrafikutskottet och Region Y är sammankallande i 
arbetsgruppen. Det finns fyra beredningsgrupper för trafik, försäljning, teknik och utveckling.

4.4 Kultur 
Konst och kultur är förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och för samhällets och enskilda 
invånares möjlighet att skapa en identitet, känna tillhörighet och gemenskap. Konst och kultur 
skapar sammanhang och mening och kan få människor att se världen och sig själva genom andras 
ögon.  Yttrandefrihet, konstnärlig frihet och varje människas rätt till kultur är kulturpolitikens grund. 
En mångfald av uttryck, verksamheter och aktörer är basen för ett rikt kulturliv som måste värnas, 
lyftas fram och utvecklas. 
 

Regionsamverkan Sydsverige genomför, tillsammans med staten, de nationella kulturpolitiska 
målen och verkar för att Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag. 
Genom att överbrygga administrativa gränser och samverka tar vi tillvara kulturens potential och 
betydelse för utveckling och en god välfärd. 
 

För att nå målen har Regionsamverkan Sydsverige enats kring tre kulturpolitiska prioriteringar för 
framtida kultursamverkan. Vi utgår från dessa i vår planering, våra regionala styrdokument samt i 
dialog med nationella aktörer.

Sydsverige lockar 
• Konst marknadsföring 

Sydsverige är en av de ledande regionerna inom bild- och formkonsten – Regionsamverkan 
Sydsverige gör gemensamma insatser för att synliggöra den professionella bild- och 
formkonsten i södra Sverige nationellt och internationellt. 

• KKN-utbildning  
Regionerna samordnar och erbjuder kommunerna (ansvariga för näringsliv och kultur 
tillsammans) att delta i en utbildning om Kulturella och kreativa näringar, framtagen i 
samverkan med akademin. Tidigare har det omfattats av Skåne och Blekinge, framöver 
kommer även övriga regioner att omfattas. 

Sydsverige samverkar 
• Film  
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Inleda arbetet med att utreda filmområdets organisering i Sydsverige. En förstudie där vi 
förutom film, främjande uppdraget samt filmproduktion, också beaktar tv-produktion, 
dataspelsutveckling samt rörlig bild. 

• Form, design och arkitektur
Sydsverige utvecklar samarbetet för form, design och arkitektur – Form design Center 
Malmö erbjuder kompetenssamverkan i södra Sverige.   

• Glas 
Glasriket vill ta ett nationellt ansvar för glasets arkiv och samlingar. Fem aktörer har bildat 
nätverket Swedish Glass Net. Visionen är att Swedish Glass Net ska vara en kreativ 
utvecklingsarena för det svenska glasets historia, process och framtid med fokus på 
innovation och tillväxt.  

• Bibliotek litteratur och läsfrämjande 
Regional biblioteksverksamhet ska samverka kring metodutveckling inom litteratur- och 
läsfrämjande samt medverka till att den aviserade bibliotekssatsningen på "Digitalt först" 
utformas så att den passar olika bibliotekstyper men även garanterar en jämlik 
biblioteksservice för alla. 

Sydsverige tillgängliggör 
• Dans 

Fortsätta och fördjupa Danssamverkan Sydsverige genom att stärka samarbetet på 
ledningsnivå, genomföra gemensamma publika aktiviteter, utveckla turnésamarbeten samt 
anordna kompetensutveckling inom teknik, marknad, produktion och dansutveckling.  

• Kulturvaneundersökning 
Som en del i att utveckla samverkan mellan regionerna genomförs med regelbundenhet 
kulturvaneundersökningar, för att uppnå en större kunskap om skillnader och 
gemensamheter bland invånarnas kulturvanor. Informationen som framkommer i 
undersökningarna utgör en god grund för nya prioritering inom och mellan regionerna för 
att möta invånarnas behov. 

Övrigt 
• Gemensam intern kompetensutveckling kring det kulturpolitiska positionspapperet 

(målgrupp nämndsledamöter) 
• Dialog med statlig nivå avseende utveckling av kultursamverkansmodellen. (t.ex. gemensam 

förberedelse inför nationellt möte med kulturdepartementet, gemensam förberedelse inför 
dialog med Kulturrådet och andra berörda myndigheter), undersöka möjliga gemensamma 
skrivningar i förhandlingsframställan 

 
Region X har ordföranderollen i kulturutskottet och Region Y är sammankallande i arbetsgruppen.  
 
4.5 Internationella frågor inklusive omvärldsbevakning
Sydsveriges utveckling är starkt kopplad till vad som sker i vår omvärld. Samarbete och samverkan 
är viktiga ledord såväl inom FN, EU, Sverige som inom Regionsamverkan Sydsverige och för våra 
regioner.  Genom att samarbeta med andra regioner förbättras förutsättningarna att möta 
framtidens utmaningar. Våra regioner och Regionsamverkan Sydsverige är en del i ett större 
sammanhang. FNs globala mål eller Agenda 2030, diskussionen om Framtidens Europa, EUs 
långtidsbudget 2021-2027 med bland annat sammanhållningspolitiken och forsknings- och 
innovationspolitiken påverkar våra verksamheter liksom globaliseringen och den ökade migration vi 
sett de senaste åren. 
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Det gemensamma transportsystemet i Öresundsregionen, Fehmarnbelt-förbindelsen, 
Östersjöregionen och andra europeiska infrastrukturinvesteringar inom det transeuropeiska 
transportsystemet (TEN-T) skapar nya möjligheter som Sydsverige måste ta tillvara. 
 
Internationellt arbete och omvärldsbevakning föreslås för närvarande ses som en naturlig del inom 
samtliga verksamhetsområden som Regionsamverkan Sydsverige arbetar med och inte som ett eget 
område med utskott och arbetsgrupp. 

5. Utvecklat uppdrag för den regionala politiska nivån 
Under 2017 inledde styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige en diskussion som syftar till en 
dialog om ett överförande av uppdrag från den nationella till den regionala politiska nivån. 
Näringslivsutveckling, turism, infrastruktur och kommunikationer, kultur, miljö, utbildning och 
forskning, arbetsmarknadspolitik, folkhälsa samt hälso- och sjukvård är de viktigaste 
verksamhetsområdena för den regionala utvecklingen. Dessa frågor har en regional logik där man 
ser till helheten, avväger intressen, sätter mål, prioriterar, fördelar resurser och är drivande för 
utvecklingen. De bör därför helt eller delvis hanteras av den regionala politiska nivån. Med 
hänvisning till olika uppgifters regionala logik är frågan om regionerna har ett mandat som 
motsvarar behoven. I de fall den regionala politiska nivån saknar eller har ett för svagt mandat bör 
överföring av uppgifter och resurser från den nationella nivån till den regionala nivån diskuteras. 
Det kan också handla om kompletterande uppgifter till den regionala nivån. Ett bra samarbete 
mellan alla olika aktörer som arbetar för den regionala utvecklingen är av stor betydelse. Det 
regionala utvecklingsarbetet handlar i hög grad om samverkan kring gemensamma visioner, mål 
och handlingsplaner. Vissa politikområden har en struktur som innebär att flera olika nivåer och 
geografier är inblandade i beslut och implementering. Beslutsprocesser handlar i hög utsträckning 
om nätverksbyggande och samverkansprocesser. Beslutsfattande och implementering kräver ett 
samspel mellan nivåerna.  
 
De områden som Regionsamverkan Sydsverige valt att börja diskutera kring utvidgat mandat 
handlar om arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Dialog har förts med regeringen, 
arbetsmarknadsutredningen samt med representanter för berörda myndigheter. Under 2019 är 
fokus framförallt på genomförande och samverkan med nationella nivån kring 
arbetsmarknadspolitiken men även kring kultur och infrastruktur.  
 
6. Kommunikationsplan
Ett av syftena med Regionsamverkan Sydsverige handlar om påverkansarbete. Sydsveriges 
regionala politiska församlingar representerar 26% av Sveriges befolkning. Regionsamverkan 
Sydsverige är en stark röst med möjlighet att göra skillnad. Kommunikationsarbetet är därför ett 
prioriterat område att arbeta med.  
 
Syfte
Syftet med kommunikationen är att stötta de gemensamma prioriterade verksamhetsmålen. 
 
Strategi
Regionsamverkan Sydsveriges enskilda medlemsorganisationer har kommunikationsresurserna och 
de har samtidigt samarbetets starkaste varumärken. Organisationsnamnet Regionsamverkan 
Sydsverige ska användas av respektive medlem när det ger nytta och mening för att uppnå de 
gemensamma målen med verksamheten. Den största nyttan med samarbetet är att den ger de 
gemensamma frågorna större tyngd när de kommuniceras samlat gentemot beslutsfattare på 
nationell nivå. Organisationsnamnet Regionsamverkan Sydsverige ska därför endast användas i 
kommunikationssyfte samlat, samordnat och planerat. 
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Regionsamverkan Sydsveriges huvudmän är regioner/landsting och kommunförbund i Sydsverige. 
Arbetet ska genomföras med öppenhet och transparens vilket innebär att uttalanden och 
utlämnande av handlingar sker i enlighet med offentlighetsprincipen. 
 
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. 
 
Målgrupper
• valda företrädare för de ingående organisationerna i Regionsamverkan Sydsverige 
• medarbetare i de ingående organisationerna i Regionsamverkan Sydsverige som arbetar med 

de sakfrågor som Regionsamverkan Sydsverige lyfter 
• regering och riksdag  
• statliga myndigheter 
• kommunerna i Sydsverige 
• media 
• invånare i Sydsverige 

 
Kommunikationsmål
Regionsamverkan Sydsveriges kommunikationsmål är: 
• Att uppmärksamma de som arbetar med respektive sakfråga inom respektive 

medlemsorganisation att Regionsamverkan Sydsverige finns och att medlemsorganisationerna 
arbetar med sakfrågorna gemensamt. 

• Att förse de som arbetar med respektive sakfråga inom respektive medlemsorganisation med 
relevant information och handlingar. 

• Att bevaka Sydsveriges intressen på nationell nivå inom ramen för de prioriterade 
verksamhetsområdena. 

• Att informera Sydsveriges invånare om konkreta resultat som en följd av samarbetet. 

Kommunikationsformer
Internkommunikation 
Regionsamverkan Sydsverige har ett stort antal förtroendevalda ledamöter och medarbetare från 
de ingående organisationerna. Dessa måste få relevant information om samarbetets olika 
verksamheter. 
 
Påverkanskommunikation 
Mycket av Regionsamverkan Sydsveriges verksamhet syftar till att bevaka och främja sydsvenska 
intressen gentemot regering, riksdag och statliga myndigheter. För detta krävs noggrant uttänkt 
och framförallt samordnad påverkanskommunikation. 
 
Resultatkommunikation 
De konkreta resultat Regionsamverkan Sydsverige kan tänkas uppnå genom sitt samarbete 
(exempelvis synkronisering av nya biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken i Sydsverige) ska 
kommuniceras direkt mot invånarna i Sydsverige. 

Resurser och arbetsfördelning
Region Skåne har en kommunikationsresurs som arbetar övergripande med Regionsamverkan 
Sydsverige. För de enskilda sakfrågor som medlemsorganisationerna avser att lyfta inom ramen för 
Regionsamverkan Sydsverige krävs att dessa även avdelar ordinarie kommunikationsresurser för 
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respektive sakfråga, detta för att förhindra att respektive organisations budskap inom varje 
sakfråga spretar. 
 
Övergripande kommunikationsplanering görs av kommunikatören i Region Skåne i dialog och 
samråd med kommunikatörerna i övriga medlemsorganisationerna. Pressmeddelanden och 
presskonferens skickas ut respektive arrangeras av kommunikatör i den organisation som 
arrangerar relaterat möte.  
 
Kanaler och talespersoner
• www.regionsamverkan.se – den gemensamma webbplatsen utgör basen för all kommunikation 

kring Regionsamverkan Sydsverige. På webben publiceras all relevant information såsom 
anteckningar och referat från möten, presentationer och intervjuer med aktuella personer 

• Medlemsorganisationerna i Regionsamverkan Sydsverige och deras respektive kanaler 
• Pressmeddelanden och presskonferenser 

 
Talesperson för organisationen är i första hand ordföranden, i andra hand andra ledamöter i 
styrelsen. Vid oklarhet avgörs talesperson i samråd med chefen för sekretariatet. 
 
7. Övrigt
En utvärdering av det första året med Regionsamverkan Sydsverige gjordes i början av 2017 vilket 
gav en väldigt positiv bild av verksamheten med 91% som anser att arbetet i Regionsamverkan 
Sydsverige är viktigt eller mycket viktigt för södra Sverige. Övergripande synpunkter lyftes som: 
stora fördelar med samverkan mellan länen, stark spelare för Sydsverige, bra med gemensam front 
mot övriga landet, viktigt att alla är med och bidrar, viktigt, behövs tydligare mål och tydligare 
direktiv, det krävs att vi pratar med en röst mot staten om vi ska skörda framgång, resurseffektivt 
arbetssätt, har gett avtryck både bland medlemmarna själva och i omgivningen, bättre än väntat! 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att Regionsamverkan Sydsverige är på god väg att etablera sig 
som en betydelsefull arena. Närvaron och medverkan är viktigt för framgång liksom förankring och 
ökad kännedom på hemmaplan är central. Önskemål om tydlighet i styrning, ledning och 
prioriteringar är viktigt att ta med i arbetet framöver. 
 
Regionsamverkan Sydsverige fortsätter utveckla sin medverkan i Almedalsveckan för att föra fram 
tydliga budskap kring det sydsvenska samarbetet. 

8. Finansiering
Föreningens kostnader delas solidariskt av medlemmarna enligt en av styrelsen och 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 uppföljningsprojekt. 
 

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. 
 

Verksamheten drivs i den juridiska formen allmännyttig ideell förening vilket innebär att föreningen 
inte är skattskyldig eller momspliktig.  
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Föreningens budget är  
 

Intäkter 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Landstinget Blekinge 150 000 150 000 150 000 - - 
Region Blekinge 150 000 150 000 150 000 300 000 300 000 
Region Halland 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 
Region Jönköpings län 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 
Landstinget i Kalmar län 150 000 150 000 150 000 - - 
Regionförbundet i Kalmar län 150 000 150 000 150 000 - - 
Region Kalmar län - - - 300 000 300 000 
Region Kronoberg 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 
Region Skåne 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 
Kommunförbundet Skåne 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 
Summa 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 

 

Regionsamverkan Sydsverige har haft ett överskott av medel vid varje årsslut, 2016 var det 
1 711 788 kronor, 2017 var det 634 332 kronor och för 2018 är uppskattningen (i juli) att 
överskottet blir 235 404 kronor. Uppskattningen (i september 2018) är att det per 2018-12-31 finns 
nästan 2 mkr på bankkontot, alltså en ingående balans 2019.  
 
Kostnader 

 2016 2017 2018 
budget 

2019 
budget 

2020 
budget 

Sekretariat  
- samordnare 50% 
- 5 sammankallande x 20% 
- ekonom 20% 
- kommunikatör 20% 

1 344 250 1 750 618 2 500 000 2 200 000 2 200 000 

Utredningsmedel - - - 500 000 500 000
Revision 48 125 35 448 40 000 25 000 25 000 
Övrigt 300 364 379 602 260 000 75 000 75 000 
Summa  1 692 739 2 165 668 2 800 000 2 800 000 2 800 000 
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Bilaga 1 – stadgar för Regionsamverkan Sydsverige från 1 januari 2019 
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Bilaga 2 – organisation Regionsamverkan Sydsverige  
 

Regionsamverkan Sydsverige har en styrelse som från 1 januari 2019 består av regionstyrelsens ordförande. 
• Regionstyrelsens ordförande i Blekinge 
• Regionstyrelsens ordförande i Halland 
• Regionstyrelsens ordförande i Jönköping 
• Regionstyrelsens ordförande i Kalmar 
• Regionstyrelsens ordförande i Kronoberg 
• Regionstyrelsens ordförande i Skåne, ordförande 
• Kommunförbundet Skånes ordförande 

 

Ersättare utgörs av 2e vice ordförande i varje medlemsorganisation. 
• Oppositionsråd (2e vice ordförande) i regionstyrelsen Blekinge 
• Oppositionsråd (2e vice ordförande) i regionstyrelsen Halland 
• Oppositionsråd (2e vice ordförande) i regionstyrelsen Jönköping 
• Oppositionsråd (2e vice ordförande) i regionstyrelsen Kalmar 
• Oppositionsråd (2e vice ordförande) i regionstyrelsen Kronoberg 
• Oppositionsråd (2e vice ordförande) i regionstyrelsen Skåne 
• Oppositionsråd (2e vice ordförande) i Kommunförbundet Skånes styrelse 

 
Ledningsgruppen består av  

• Regiondirektör / kanslidirektör i Skåne, ordförande 
• Regiondirektör i Blekinge 
• Regiondirektör i Halland 
• Regiondirektör i Jönköping 
• Regiondirektör i Kalmar 
• Regiondirektör i Kronoberg 
• Kommunförbundet Skånes direktör 

 

• Regional utvecklingsdirektör Blekinge 
• Regional utvecklingsdirektör Halland 
• Regional utvecklingsdirektör Jönköping 
• Regional utvecklingsdirektör Kalmar 
• Regional utvecklingsdirektör Kronoberg 
• Regional utvecklingsdirektör Skåne 
• Samordnare / sekreterare 
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Det finns fyra utskott och arbetsgrupper för olika verksamhetsområden: 
Utskottet för regional utveckling: 
NN (X), Region Blekinge 
NN (X), Region Blekinge 
NN (X), Region Halland 
NN (X), Region Halland 
NN (X), Region Jönköpings län 
NN (X), Region Jönköpings län 
N (X), Region Kalmar län 
N (X), Region Kalmar län 
NN (X), Region Kronoberg 
NN (X), Region Kronoberg 
NN (X), Region Skåne 
NN (X), Region Skåne

Arbetsgruppen för regional utveckling: 
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge 
Ulrika Bertilsson, Region Halland 
Kristina Athlei, Region Jönköpings län 
Helena Nilsson, Region Kalmar län 
Christel Gustavsson, Region Kronoberg 
Ulrika Geeraedts, Region Skåne 

  

Utskottet för infrastrukturplanering: 
NN (X), Region Blekinge 
NN (X), Region Blekinge 
NN (X), Region Halland 
NN (X), Region Halland 
NN (X), Region Jönköpings län 
NN (X), Region Jönköpings län 
N (X), Region Kalmar län 
N (X), Region Kalmar län 
NN (X), Region Kronoberg 
NN (X), Region Kronoberg 
NN (X), Region Skåne 
NN (X), Region Skåne

Arbetsgruppen för infrastrukturplanering: 
Peter Hermansson, Region Blekinge 
Arne Ingemansson, Region Halland 
Emil Hesse, Region Jönköpings län 
Lina Andersdotter, Region Kalmar län 
Per Hansson, Region Kronoberg 
Martin Risberg, Region Skåne 

  

Kollektivtrafikutskottet: 
NN (X), Region Blekinge 
NN (X), Region Blekinge 
NN (X), Region Halland 
NN (X), Region Halland 
NN (X), Region Jönköpings län 
NN (X), Region Jönköpings län 
N (X), Region Kalmar län 
N (X), Region Kalmar län 
NN (X), Region Kronoberg 
NN (X), Region Kronoberg 
NN (X), Region Skåne 
NN (X), Region Skåne 
NN (X), Västra Götalandsregionen, adjungerad 
NN (X), Västra Götalandsregionen, adjungerad 

Arbetsgruppen för kollektivtrafik:  
Sören Bergerland, Region Blekinge 
Andreas Almqvist, Region Halland 
Carl-Johan Sjöberg, Region Jönköpings län 
Karl-Johan Bodell, Region Kalmar län 
Thomas T Nilsson, Region Kronoberg 
Linus Eriksson, Region Skåne 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kulturutskottet: 
NN (X), Region Blekinge
NN (X), Region Halland 
NN (X), Region Halland 
NN (X), Region Jönköpings län 
NN (X), Region Jönköpings län 
N (X), Region Kalmar län 
N (X), Region Kalmar län 
NN (X), Region Kronoberg 
NN (X), Region Kronoberg 
NN (X), Region Skåne 
NN (X), Region Skåne

Arbetsgruppen för kultur: 
Malena Sandgren, Region Blekinge
Eva Nyhammar, Region Halland 
Jörgen Lindvall, Region Jönköpings län 
Maria Agestam, Region Kalmar län 
Jessica Linde, Region Kronoberg 
Mats Hallberg, Region Skåne 
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Kommunikationsgruppen: 
Thomas J Nilsson, Region Skåne, sammankallande 
NN, Region Blekinge 
Johanna Wiechel-Steier, Region Halland 
Christina Jörhall, Region Jönköpings län 
NN, Region Kalmar län 
Maria Granath, Region Kronoberg 
Magnus Gustafsson, Kommunförbundet Skåne 

Sekretariatet: 
Thorbjörn Lindhqvist, chef 
Gunne Arnesson Lövgren, samordnare 
NN, sammankallande regional utveckling 
NN, sammankallande infrastruktur 
NN, sammankallande kollektivtrafik 
NN, sammankallande kultur 
NN, sammankallande hälso- och sjukvård 
Thomas J Nilsson, kommunikatör 
Karin Skillborg, ekonom 
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Bilaga 3 – förslag till mötesplan 2019 för Regionsamverkan Sydsverige
 
 
Ledningsgruppen Styrelsen 
onsdagen den 6/2 kl 13-14 (15) per telefon eller i 
Kristianstad* 

 torsdagen den 28/2 kl 10-12 i Kristianstad 

torsdagen den 9/5 kl 13-14 (15) per telefon eller i 
Kristianstad 

torsdag 23/5 kl 15 till fredagen den 24/5 kl 13 på 
Kosta Boda Art Hotel i Kosta** (preliminärt) 

torsdagen den 29/8 kl 13-15 per telefon eller i 
Kristianstad* 

torsdagen den 26/9 kl 10-12 i Kristianstad 

torsdagen den 3/10 kl 13-14 (15) per telefon eller i 
Kristianstad

torsdagen den 21/11 kl 10-12 i Kristianstad 

* sammankallande i arbetsgrupperna bjuds in till ledningsgruppens möte den 6/2 samt den 29/8 
** ordförande i utskotten samt sammankallande i arbetsgrupperna bjuds in till styrelsens möte den 23-24/5 
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Styrelsemöte 27 september 2018 
– Ärende 12. Representantskapets möte den 19 oktober  
 
Förslag till upplägg av representantskapets möte fredagen den 19 oktober 2018. Mötet är 
klockan 10-15 i Rosensalen (Region Jönköpings läns fullmäktigesal) som ligger i anslutning till 
Rosenlunds vårdcentrum, Hermansvägen 5 i Jönköping.   
 

Fika finns tillgängligt från 9.30. 
 

Förmiddagen har fokus på kollektivtrafik, förslag till upplägg: 
10-10.10 Välkommen till Jönköping! 

Välkommen till mötet! 
Malin Wengholm (M) 
Henrik Fritzon (S) 

10.10-11 Öresundståg AB Stefan Svalö (S), ordförande Öresundståg AB  
Maria Holmgren, VD Öresundståg AB  

11-11.05 bensträckare  
11.05-11.25 Superbussar / BRT (Bus Rapid Transit) 

– förstudieprojekt i Småland 
Yvonne Aldentun, Landstinget i Kalmar län  

11.25-11.45 Regionalt superbusskoncept i Skåne Karolina Hansen, Skånetrafiken  
11.45-12 Dialog och frågor Alla 
Thorbjörn Lindhqvist har rollen som moderator. 
 

12.00 gemensam lunch 
 

Förslag till dagordning: 
1. Fastställande av dagordning 
2. Val av justeringsperson 
3. Positionspapper – kollektivtrafik 
4. Positionspapper för arbetsmarknad och kompetensförsörjning 
5. Lägesrapport från utskotten och arbetsgrupperna samt planer för 2019 
6. Stadgar för Regionsamverkan Sydsverige 
7. Handlingsplan med budget för 2019 med utblickar för 2020 och 2021 
8. Ekonomisk lägesrapport  
9. Övrigt 

-   
-   

10. Nästa möte 
 

Direkt efter representantskapets möte: Extrainsatt styrelsemöte för att godkänna stadgarna. 
 

Förslag: Styrelsen godkänner förslaget till upplägg den 19/10. 
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Styrelsemöte 27 september 2018 
– Ärende 13. Övrigt 
 

Seminariet ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt KulturSverige” gick av stapeln i 
Öresundshuset, Donners plats onsdagen den 4 juli. Runt 50-60 åhörare var närvarande på 
plats.  

Med journalisten Heidi Avellan som moderator inledde Ann-Christine Nykvist med att 
berätta om utredningen om konstnärers villkor. Därefter utvecklade Emma Gröndahl (L) 
Region Halland, Ivar Wenster (S) Region Blekinge, Maria Ward (S) Region Skåne, Malin 
Olsson (M), Region Jönköpings län och Ingegerd Petersson (C) Landstinget i Kalmar län 
tankarna kring det sydsvenska kultursamarbetet. Seminariet, som totalt setts runt 200 
gånger, går att se i efterhand på https://www.youtube.com/watch?v=6ywlsdIU7lo och har 
gett flera positiva reaktioner och bra uppmärksamhet. 

Övriga frågor: 

-  

-  

-  

 

 

Förslag:  
•   
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Styrelsemöte 27 september 2018 
– Ärende 14. Nästa möte 
 

Nästa möte är med representantskapet fredagen den 19 oktober i Jönköping klockan 10-15 
då det även planeras för ett extrainsatt styrelsemöte i direkt anslutning efter 
representantskapsmötet för att godkänna / bekräfta stadgarna.  

Vid representantskapets möte bjuds samtliga inblandade i Regionsamverkan Sydsverige in 
att delta. 
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