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Minnesanteckningar  
Gemensamt möte med utskottet för infrastruktur och utskottet för 
kollektivtrafik inom Regionsamverkan Sydsverige, 2017-02-16 i Kristianstad 
 
Närvarande: 
 
Christina Mattisson, Region Blekinge, 
Ordförande 
Lennarth Förberg, Region Blekinge  
Robert Olesen, Region Kronoberg 
Dag Hultefors, Region Halland 
Per Stané Persson, Region Halland 
Rune Backlund, Region Jönköpings län 
Jeanette Söderström, Region Jönköpings län 
Mätta Ivarsson, Region Skåne 
Urban Widmark, Region Skåne 
Magnus Johansson Region Blekinge 
Carl-Göran Svensson Region Blekinge 
Peter Freij Region Kronoberg 
Sven Sunesson Region Kronoberg      
Stefan Svalö Region Skåne  
Cristina Glad Region Skåne 
Kent Ingvarsson Landstinget Kalmar  
 

Trafikverket: 
Lennart Andersson, Region Syd 
Håkan Wennerström, Region Väst 
Peter Bernström, Region Syd 
 
Tjänstemän: 
Peter Hermansson, Region Blekinge 
Lina Andersdotter, Regionförbundet i Kalmar län 
Per Hansson, Region Kronoberg 
Arne Ingemansson, Region Halland 
Åslög Kantelius, Region Jönköpings län 
Mats Petersson, Region Skåne 
Karl-Johan Bodell, Kalmar Länstrafik 
Andreas Almqvist, Hallandstrafiken 
Sören Bergland, Blekinge Trafiken 
Thomas Nilsson, Länstrafiken Kronoberg 
 

 
 
 
 
1. Inledning 

Christina Mattisson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. 
 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

3. Trafikförsörjningsprogram och positionspapper för Sydsveriges kollektivtrafik 
Enligt uppdrag från Styrelsen ska utskotten för kollektivtrafik och infrastruktur under 2017 ta fram 
ett förslag till på vilket sätt och i vilka former en eventuellt utvecklad samverkan i Sydsverige bör 
ske kring trafikförsörjningsprogram.  
 
Ett tjänstemannamöte hölls 2016-11-17 där representanter för kollektivtrafikmyndigheterna 
tillsammans med sekreterare i kollektivtrafikutskottet resp infrastrukturutskottet diskuterade 
frågan. Innehållet refererades av Mats Petersson, se bifogad bildserie. Det konstaterades att 
myndigheterna idag har ett informellt nätverk på tjänstemannanivå som träffas regelbundet och 
diskuterar inte bara trafikförsörjningsprogram utan även andra myndighetsfrågor. Detta är 
uppskattat men samarbetet kan givetvis utvecklas om man vill utvidga samarbetet och knyta det 
till den politiska nivån. Vid detta möte var det stark enighet om att sambandet mellan 
trafikförsörjningsprogrammen och de samlade regionala utvecklingsstrategierna är grundläggande. 
Hur man har organiserat ansvaret för myndigheterna, infrastrukturplaneringen och genomförandet 
av kollektivtrafiken skiljer sig åt mellan olika regioner i Sydsverige. 
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Utskottet för kollektivtrafik har fått i uppdrag av styrelsen att ta fram ett positionspapper för 
Sydsveriges kollektivtrafik. Thomas Nilsson redogjorde för de inledande diskussioner som varit 
för detta arbete. Ett sådant positionspapper kan handla om genomförandefrågor men bör också 
handla om mål, inriktningar och ambitionsnivåer för kollektivtrafikens utveckling. Därmed berörs 
även sådana frågor som hanteras via trafikförsörjningsprogrammen. Tjänstemännen i 
kollektivtrafikmyndigheterna bör därför medverka i arbetet. 
 
Mötet diskuterade hur det politiska ansvaret för arbetet bör fördelas. I många regioner blir det 
naturligt att det ligger på kollektivtrafik beroende på organisatorisk lösning eller på personunioner. 
Mätta Ivarsson pekade på att det inte passar så bra i Skåne beroende på att skilda organ har det 
politiska ansvaret för myndigheten resp för Skånetrafiken. 
 
Slutsatsen blev att arbetet med positionspapperet för kollektivtrafik ska knytas till 
Kollektivtrafikutskottet, så som redan beslutats av styrelsen. Kollektivtrafikutskottets arbetsgrupp 
har i uppgift att bistå utskottet i detta arbete. Det är viktigt att även de andra delar av 
tjänstemannaorganisationerna, särskilt kollektivtrafikmyndigheterna, medverkar så att hela 
kollektivtrafikområdet blir belyst på ett bra sätt.  

 
4. Samverkan mellan utskotten i pågående infrastrukturplanering 

Dagens sammanträde var ett exempel på att utskotten utbyter information och att vi möter staten 
tillsammans. Det föreslogs att vi under remissen av de nya planförslagen, under hösten 2017, 
håller ett nytt möte gemensamt för båda utskotten. Vi bör också pröva om Regionsamverkans 
styrelse ska lämna ett gemensamt yttrande över den nationella planen. 
 

5. Långsiktig planering av infrastrukturen  
Christina Mattisson började med att återknyta till det gemensamma arbete som gjorts med 
systemanalys för Sydsveriges infrastruktur och det positionspapper som beslutades i början av 
2016. Detta har konkretiserats i tydligare prioriteringar. En inledande dialog om resultatet har skett 
genom de dialogkonferenser som Trafikverket anordnade 7 och 8 mars i Sydsverige resp 
Västsverige. Vår uppfattning är att vi har förankrat detta väl i det planerings- och 
utvecklingsarbete som sker i regionerna. Vi har också gjort en ordentlig prioritering för att 
tydliggöra det som vi verkligen gemensamt anser är det viktigaste. En översiktlig genomgång 
gjordes av det Regionsamverkan föreslår genom positionspapper och konkretisering, se bifogade 
bildpresentation. 
 
Trafikverket redogjorde för de arbetssätt och principer som gäller för planeringen och för de 
förutsättningar man fått så här långt genom proposition och andra beslut. Man har gjort 
långtgående förberedelser med underlagen i form av kostnadsberäkningar, effektbedömning etc. 
Både region Syd och region Väst har varit aktiva för att få bredd i de åtgärder som kan vara med i 
den samlade diskussionen om prioriteringar. Man trycker på att det är viktigt att vi arbetar 
systematiskt genom åtgärdsvalsstudier, att tillämpa 4-stegsprincipen och med utvecklad dialog. 
Det är viktigt med stabilitet över tiden när det gäller exempelvis vilka stråk som ska prioriteras. De 
besked som finns i propositionen om ökade medel till drift och underhåll särskilt till järnvägen är 
mycket positiva. Samtidigt finns en ”elefant i rummet” och mycket beror på hur man kan ordna 
finansieringen för utbyggnad av de nya stambanorna. 
 
Trafikverket menar att det finns bra samsyn mellan regionerna och Trafikverket och det bekräftar 
att vi arbetar tillsammans. Trafikverket har dock ännu inte fått sitt planeringsuppdrag och då är det 
svårt att ge en mera tydlig respons om hur man kommer att se på olika åtgärder. 
 
Frågan ställdes om de gällande planernas åtgärder är givna även i den nya planen. Endast de 
objekt som är beslutade av regeringen i de successiva besluten är definitiva. Nya förutsättningar 
och ny kunskap kan föranleda förändringar. Dock har de båda trafikverksregionerna hittills utgått 
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ifrån av den gällande planen gäller. Man har hittills inte lämnat något förslag om att ta bort objekt 
som ingår i planen. 
 
Regionerna bad också om goda råd inför diskussionerna med de nationella beslutsorganen. 
Trafikverket menar att det är mycket bra med den gemensamma prioritering man nu har gjort. Det 
är också bra att vara aktiv med uppvaktningar och andra kontakter med beslutsfattarna 
 

6. Kollektivtrafik och infrastruktur 
Kollektivtrafikutskottet tog upp några konkreta frågeställningar av gemensamt intresse mellan 
Trafikverket och regionerna. 
 
Hur kan vi förbättra samarbetsformerna mellan Trafikverket och regionerna för att minimera 
störningar i trafiken i samband med underhållsarbete? Hur kan vi förbättra informationen till 
trafikanterna? 
Trafikverket menar att man har ett strukturerat arbete i samband med planerade underhållsinsatser. 
De oplanerade är svårare men något man prioriterar och arbetar aktivt med. Det finns en stor 
komplexitet genom avregleringen samtidigt som det skulle behövas ett samlat ansvar i relation till 
resenären. Ibland lägger också media skulden för problemen på fel ställe. 
 
Hur utvecklar Trafikverket sin planering av drift och underhåll för att få bättre långsiktighet och 
framförhållning? 
Detta ingår helt klart i Trafikverkets arbete och önskade utveckling. Det handlar om ändrade 
arbetssätt, men en del av lösningen är också att man får utökade medel så att förebyggande 
underhåll blir möjligt. 
 
Vilket arbete pågår med frågor om tilldelningen av tåglägen? 
En av flera frågor man arbetar med är att se om man kan få större långsiktighet i besluten. Det 
skulle kunna ske genom att man tecknar ramavtal men utan att man beslutar om exakt tidtabell. 
 
Vilka infrastrukturfrågor är mest prioriterade utifrån busstrafikens behov? Både nationell plan 
och länsplaner berörs. 
I många fall är infarterna till städerna väldigt strategiska för busstrafikens konkurrenskraft. 
Busskörfält och pendlarparkeringar är intressanta åtgärder. 
Stadsmiljöavtalen ses som mycket intressanta arbetssätt och med potential att utvecklas. 
 

7. Övriga frågor 
Infrastrukturutskottet träffas nästa gång den 5/5 och ska då bl a diskutera sin verksamhet under 
2018 samt pågående arbete med regionala infrastrukturplaner. 
Mats Petersson går inom kort i pension och avtackades av Christina Mattisson. 
 
 

 
 
Antecknat av 
Mats Petersson 
 
 
 
Bilagor, presentationer 
• Samverkan kring trafikförsörjningsprogram 
• Trafikverket: Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 
• Sydsvenska prioriteringar 


