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Handlingsplan 2018
med utblickar för 2019 och 2020

‐ Öresundståg

fokus infrastruktur

‐ biljett‐ och betallösningar kollektivtrafiken
‐ aktivitetsplan bredband

‐ positionspapper kultur
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Handlingsplan 2018 med utblickar för 2019 och 2020

– innehåll
• Förord
• Övergripande syfte och målsättning med
Regionsamverkan Sydsverige
• Mandat och roll
• Prioriteringar för 2018
• Uppdrag till utskott och arbetsgrupper
• Utvecklat uppdrag för den regionala politiska nivån
• Kommunikationsplan
• Övrigt
• Finansiering
• Bilaga 1 – organisation
• Bilaga 2 – mötesplan för 2018

Regionsamverkan Sydsverige
• Syftet är att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla
samarbetet mellan verksamheterna i regiondelarna
• Målsättningen att skapa en
grund för ökad tillväxt i
Sydsverige i ekonomiskt,
ekologiskt, kulturellt och socialt
hänseende. Bidra till att
förverkliga målsättningarna i FNs
17 globala mål och Agenda 2030
• Samarbete och samverkan är ledord, mellan regionerna men
även med nationella nivån och kommunerna
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Mandat och roll
‐ beslutande, rådgivande och
rekommenderande funktioner
‐ aldrig överordnat respektive huvudmans
beslutsfattande
Det som är gränsöverskridande och det som
görs bättre tillsammans bör vara vägledande för
all verksamhet i Regionsamverkan Sydsverige.

Prioriteringar 2018
A. försöksverksamhet med genomförande av arbetsmarknadsinsatser och
kompetensförsörjning
B. beslutspåverkan infrastruktur inför beslut om nationell plan för 2018‐2029
C. insatser för samverkande biljett‐ och betallösningar inom kollektivtrafiken i
Sydsverige
D. verka för att Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska
uppdrag, överbrygga administrativa gränser och samverka
E. kommunikation kring Sydsverige som en stark region med möjlighet att göra
skillnad
F. prioritering av insatser när det gäller bredbandsutbyggnad
G. framtagande av gemensamt kunskapsunderlag avseende godstransporter och
godshantering i södra Sverige
H. insatser för att förbättra regionernas möjlighet att påverka Trafikverkets planering
och prioritering av drift‐ och underhållsinsatser inom järnvägssystemet
I. utveckla arbetet kring framtidens Öresundståg och systemsamverkan inom
kollektivtrafiken i södra Sverige
J. prioritera utifrån det interna diskussionsunderlaget kring utveckling av regionernas
mandat
K. Fastställande av positionspapper för kollektivtrafiken

3, 5 eller 7 av ovanstående prioriteras?
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Utskottet och arbetsgruppen för
regional utveckling
‐ Arbetsmarknad, sysselsättning och
kompetensförsörjning
‐ Bredband

Utskottet och arbetsgruppen för infrastruktur
1. Beslutspåverkan gentemot regering, riksdag och Trafikverket inför beslut om nationell
plan för perioden 2018‐2029 med utgångspunkt från det Sydsvenska
positionspapperet.
2. Utvärdering av arbetet och insatserna kopplade till planeringsprocessen för den
nationella planen för perioden 2018‐2029.
3. Framtagande av gemensamt kunskapsunderlag avseende godstransporter och
godshantering i södra Sverige.
4. Insatser för att förbättra regionernas insyn och möjlighet att påverka Trafikverkets
planering och prioritering av drift‐ och underhållsinsatser inom järnvägssystemet.
5. Arbete med frågan hur man från regionernas sida kan jobba med steg 1‐ och 2‐
åtgärder inom ramen för de regionala planerna.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
• 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.
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Utskottet och arbetsgruppen för
kollektivtrafik
• Gemensamma biljett‐ och betallösningar
• Framtidens Öresundståg och
systemsamverkan
• Positionspapper för kollektivtrafiken

Utskottet och arbetsgruppen för kultur
‐ förslag till positionspapper, konkretisera och tidsätta
insatser kopplat till prioriteringar
‐ dialog om remissförfarande
‐ dialog med riksdagens kulturutskott,
kulturdepartementet samt kulturrådet kring
positionspapperet
‐ delta i varandras kompetensutvecklingskonferenser
‐ samarbete inom professionell dans
‐ gemensam upphandling av kulturvaneundersökning
‐ fastställande av nya kulturplaner för Blekinge,
Kronoberg, Kalmar och Jönköping under 2018 ‐ 2020
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Utskottet och arbetsgruppen för
hälso‐ och sjukvård

PAUS

Utvecklat uppdrag för den regionala
politiska nivån
Internt diskussionsunderlag och arbetsmaterial
som uppdateras efter behov.
Delar av det kan användas vid samtal eller inspel
till utredningar, departement, myndigheter eller
regeringen för att framföra synpunkter och
förslag till förändringar i rollfördelningen.
• Under 2018 fokus på genomförande av
samverkan kring arbetsmarknadspolitiken
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Kommunikationsplan
‐ Syfte att stödja de gemensamma prioriterade
verksamhetsmålen
‐ Strategi att använda Regionsamverkan Sydsverige när
det ger nytta och mening för att uppnå de
gemensamma målen
‐ 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, kommunikationsmål, former, kanaler och
talespersoner

Kommunikationsplan, forts
‐ Målgruppen för kommunikationen är i första hand
representanter från medlemsorganisationerna
‐ Det främsta kommunikationsmålet är att
uppmärksamma de som arbetar med sakfrågan inom
respektive medlemsorganisation att Regionsamverkan
Sydsverige finns och att medlemsorganisationerna
arbetar med sakfrågorna gemensamt
‐ Kommunikationsformer är internkommunikation,
påverkanskommunikation och resultatkommunikation
‐ www.regionsamverkan.se är den främsta
kommunikationskanalen och talesperson är i första
hand ordförande
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Övrigt
‐ Enkät genomfördes i början av 2017 med 91%
som anser att arbetet i Regionsamverkan
Sydsverige är viktigt eller mycket viktigt för
södra Sverige
‐ Regionsamverkan Sydsverige deltar i
Almedalsveckan för att föra fram ett tydligt
budskap kring infrastruktur, tillväxt eller
innehåll i regional utveckling

Intäkter
2016

2017

2018

2019

2020

Landstinget Blekinge

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

Region Blekinge

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

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

150 000

150 000

Regionförbundet i Kalmar län

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

Region Kronoberg
Region Skåne
Kommunförbundet Skåne
Summa

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

8

2018‐09‐14

Kostnader
2016
Sekretariat

1 344 250

Revision

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

48 125

40 000

40 000

40 000

40 000

300 364

260 000

260 000

260 000

260 000

1 692 739

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

1 500 000

1 500 000

4 600 000

4 300 000

Övrigt
Summa

2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget

Tillkommer som redovisas separat i egen räkning
Kollektivtrafik

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Kultur

600 000

820 000

*

Totalt

3 792 739

5 120 000

4 600 000

Bilaga 1:
Organisation Regionsamverkan Sydsverige
Representantskap (72)

Utskott för hälso‐ och sjukvård
Arbetsgrupp för hälso‐ och sjukvård

Styrelse (12)
Utskott för regional utveckling

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

Arbetsgrupp för regional utveckling
Utskott för infrastrukturplanering
Arbetsgrupp för infrastrukturplanering
Utskott för kollektivtrafik

Ledningsgrupp (12)

Arbetsgrupp för kollektivtrafik
Utskott för kultur
Arbetsgrupp för kultur

Arbetet sker huvudsakligen i medlemsorganisationerna
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Bilaga 2: mötesplan för 2018
Ledningsgruppen
‐ 9/1 kl 13‐15
‐ 8/3 kl 13‐15
‐ 25/4 kl 13‐15*
‐ 4/9 kl 13‐15
‐ 8/11 kl 13‐15*
‐ 14/12 kl 13‐15
* sammankallande i
arbetsgrupperna bjuds in

Styrelsen
‐ 18/1 kl 10‐12
‐ 21/3 kl 10‐12
‐ 17/5 kl 15 till
18/5 kl 13*
‐ 5/11 kl 10‐12

Representantskapet
‐ 12/4 kl 10‐15
‐ 19/10 kl 10‐15

samtliga inblandade i
Regionsamverkan
Sydsverige bjuds in

* ordförande i utskotten
samt sammankallande i
arbetsgrupperna bjuds in
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