
 

 
Minnesanteckningar  
Utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik inom 
Regionsamverkan Sydsverige 
 
Tid: 2019-08-28 kl 10.00–15.00, fika från 9.30. 
Plats: Alvesta, Hotell Rådmannen 
 
Närvarande: 
Ledamöter i utskottet: 
Sven Sunesson,  Region Kronoberg, ordförande 
Peter Christensen,  Region Blekinge 
Per Stané Persson,  Region Halland 
Gösta Bergenheim,  Region Halland 
Marcus Eskdahl,  Region Jönköpings län 
Eva Nilsson,   Region Jönköpings län 
Anders Andersson,  Region Kalmar län 
Peter Freij,   Region Kronoberg 
Anna Jähnke,   Region Skåne 
Carina Zachau,  Region Skåne 
Per-Gustav Jönsson Region Kalmar län   
 
Ej närvarande: 
Lennarth Förberg, Region Blekinge 
Magnus Johansson, Region Blekinge 
Andreas Saleskog, Region Blekinge 
Mikaela Waltersson, Region Halland 
Patrik T Nilsson, Region Halland 
Karin Helmersson, Region Kalmar län 
Peter Wretlund, Region Kalmar län 
Yvonne Augustin, Region Skåne 
Andreas Schönström, Region Skåne 
 
Tjänstepersoner: 
Håkan Samuelsson Region Skåne  (Ersättare för Ulrika Geeraedts) 
Carl-Johan Sjöberg,  Region Jönköpings län 
Sören Bergerlund Region Blekinge 
Peter Hermansson Region Blekinge 
Per Hansson  Region Kronoberg 
Linnea Roddar Region Skåne 
Björn Petersson Region Skåne 
 
 
Inledning och godkännande av dagordning 

Utskottets ordförande Sven Sunesson hälsar alla välkomna trots strulet med lokal. Presentationsrunda 
och dagordningen godkänns. Dagordningen justerades så att Trafikverket kom som första punkt. 

 
 
Besök av Trafikverket Region syd för att informera om verksamheten inför ny planeringsomgång 

Peter Bernström från Trafikverket region syd, strategiskplanering, var inbjuden till utskottet. Nedan 
följer en kortfattad sammanfattning av det Peter tog upp.  
 
Trafikverket hade räknat med att det under våren 2019 skulle de av Regeringen fått ett uppdrag om att 
starta den så kallade inriktningsplaneringen. Inriktningsplaneringen är en viktig del som normalt leder 



 

fram till en ny infrastrukturproposition. I väntan på nya direktiv arbetar Trafikverket med att 
genomföra nu gällande plan samt efter bästa förmåga förbereda sig för den nya planeringsomgången. 
 
Ett sådant förberedelsearbete är att Region syd har tagit fram en Målbild 2050. Vilket ska ses som ett 
inspirationsmaterial för den framtida planeringen. Peters föredrag utgick till stor del från den 
rapporten. Rapporten Målbild 2050 bifogas som bilaga. Värt att notera är att Trafikverket nationellt 
också genomför ett målbildsarbete, men då med inriktning på 2030. Region syd tyckte det var en allt 
för snäv tidshorisont. 
 
Målbild 2050 utgår från sex samhällsutmaningar. Till det har Trafikverket lagt en 7:e utmaning vilket 
är ett internationellt perspektiv. Några exempel var Polen är en stor tillväxtmarknad med 60 miljoner 
människor och just nu byggs ett nytt dubbelspår mellan Wassava – Tallinn. Både Danmark och 
Tyskland tar store kliv för infrastrukturen där Fehmarn Bält är ett exempel. Mycket handlar alltså om 
utveckling av järnvägen. Men i vårt närområde utvecklas också flyget. Kastrup planerar för 
investeringar på 20 miljarder. 
 
Trafikverket ser också att de måste bli mer styrande av trafiken. Framförallt om vi ska nå de uppställda 
CO2 målen. Detta arbete måste också samordnas med regional och kommunal planering. Utmaningen 
ligger också i att idag klara extremväder. Riksväg 9 är ett sådant exempel. Till utmaningar som kan 
kopplas till CO2 bör också läggas andra sårbarhetsrisker. Totalförsvaret har under de senast åren fått 
en kraftig uppväxling. 
 
Peter lyfte fram det arbete som hittills har utförts av Regionsamverkan Sydsverige. Han har uppfattat 
att man på olika håll är imponerad och att det fått genomslag. Det är kraftfullt när sex län kan visa att 
man är överens. Han tryckte på att det är viktigt att regionerna jobbar vidare och att samarbetet 
fördjupas. Framförallt att bli mer konkreta i stegen efter ett antaget positionspapper, både 
infrastrukturen och kollektivtrafikens positionspapper. Samarbetet är viktigt inför den nya 
planeringsomgången när nya objekt ska prioriteras. Spelplanen för den nya omgången är inte klar, men 
Peter misstänkte att en ny propp skulle kunna komma hösten 2020 och en remiss av ny plan under 
sommaren 2021. Peter tryckte på att det finns mycket lite medel för nya objekt. Många objekt i 
nuvarande plan är ännu inte fullt finansierade, de ligger till viss del ”över kant”. 
 
 

Minnesanteckningar från föregående möte 
Minnesanteckningarna från föregående möte är utsända. Ingen hade synpunkter. 
Minnesanteckningarna lades till handlingarna.  
 
 

Aktuellt inom RSS 
Ordföranden rapport från styrelsemöte 9-10/5. Positionspapperet för kollektivtrafiken var uppe hos 
styrelsen och nu ligger det för beslut ute hos regionerna. 
Äskandet av pengar till den gemensamma systemanalysen måste upp till styrelsen för officiellt 
godkännande. Det finns anledning att följa upp det den 26 september. 
 
 

Positionspapper för kollektivtrafik 
Diskussion om hur tar vi positionspapperet vidare 
 
Utskottet har ett uppdrag att ta fram en handlingsplan. Både vad gäller trafik, infrastruktur och 
målbild. Detta kan vara svårt att hinna till våren 2020 men vore bra för då kan det ingå som underlag 
till kommande planering, beroende på hur den kommer att se ut. Handlingsplanen är viktig att den har 
ett huvudfokus kring våra egna järnväg. En tjänstemannagrupp bör börja jobba med detta, och 
successivt arbeta fram en handlingsplan i denna grupp. Möjlighet att vi våren 2020 har en två dagars 
sittning för att uppdateras. Som ett avstamp. Utifrån det skulle möjligtvis en handlingsplan kunna tas 
fram. Oberoende konsult är av betydelse för att ta fram nulägesanalys, alla ej överens. Andra menar 
det är en tillitsfråga och något den egna organisationen kan utföra.  
 



 

Handlingsplanen kan vara svårare så vi måste se till att allt är bra förankrat. Enigheten är viktig. RSS 
hade 34 objekt man pekade ut i förra planomgången. De som inte kom med måste nu lyftas fram som 
de viktigaste.  
 
Det behövs en principdiskussion över hur dokument förhåller sig till andra dokument, man tar denna 
diskussion på hemmaplan. Vi måste veta mer om trafiken. Nulägesbilden i Sydsverige för 
kollektivtrafiken behövs. I senaste Regionala transportinfrastrukturplanerna från respektive region och 
systemanalyserna kan man hitta mycket info kring nuläge. Vi säger inte alltid samma saker i våra 
olika; roller i länet och i Sydsverige. Minsta gemensamma nämnare är det vi lyfter. Det gynnar alltid 
ett annat län.  
 
Länsgränser ska ej vara ett hinder för Arbetsmarknad och studier, och det måste bli tydligare i 
respektive region. 
 
Sammanfattning: Förankringsarbetet sker på hemma plan. Det är i första hand upp till varje region 
att göra detta. Samordna en aktivitet i början på 2020 gällande nuläge och planer för trafiken samt 
vilken infrastruktur som är på gång. Samtidigt börjar en arbetsgrupp se över hur underlaget ska se ut. 
Gruppen är ännu inte formad och en tidsplan behövs. 
 
 

Positionspapper om nya stambanor för höghastighetståg 
Diskussion om ett nytt positionspapper för RSS hållning till nya stambanor för höghastighetståg 
innehåll, frågan kommer från styrelsen. Ett underlag hade sänts ut till mötet. Peter Hermansson 
inledde med en kort dragning. Bilder bifogas som bilaga. 
 
Olika inspel angående detta, ordförande lyfter att kanske inget nytt papper är aktuellt,, men ny 
paketering? Om man ska göra en aktivitet kring detta så är detta ej bestämt ännu.  
 
Det får ej bli en för utdragen process då många avsatt mycket mark för detta.  
 
Jönköping för fram vikten av ett sammanhållet system. Moderaterna i Jönköping är mer positiva än 
vad övriga landet är. Läste minnesanteckningarna från förra mötet och då var vi överens. 8, 9, 10 
oktober finns en viktig aktivitet i Jönköping med bl a Nordic rail och Krösatåg.  Där måste vårt utskott 
bestämma om man vill vara med eller ej. 
 
De nya banorna måste bygga med högre hastighet. De andra satsningarna är minst lika viktiga. Det 
andra är givetvis kopplingen till Europa när man diskuterar ny stambana. Peter ser till att det blir 
uppdatering av underlaget till styrelsen. 
 
Sammanfattning: Vi föreslår inte ett nytt separat papper, men vi föreslår att det görs en uppvaktning 
till regeringen, exakt hur och hur mycket är man ej överens om. 
 
 

Utskottets uppdrag – lägesrapporter från arbetsgrupper infrastruktur 
Lägesarapporten inledens med att Björn P föredrog kortfattat de gemensamma utredningar inom 
infrastukturområdet som har genomförts och är planerade. Presentationen bifogas som bilaga. 
 
Där efter gjorde Peter H en kortfattat genomgång av arbetet i infrastukturgruppen. Arbetet utgår från 
RSSs aktivitetsplan. 

 
• Kunskapsunderlag godstransporter och godshantering i södra Sverige – i Björns material 
• Insatser för att påverka Trafikverkets planering och prioritering av DoU inom järnvägssystemet 

Avvaktar, svårt att komma åt denna information. 
• Möjliggörande av steg 1- och 2-åtgärder inom ramen för de regionala planerna. Frågan har lyfts 

till SKL, vilka nu tar ett större ansvar. 
• Planering för arbetet med den nationella planen för perioden 2022-2033. Hänvisning till föredrag 

av Peter B 



 

• Nytt positionspapper kring HHB (finansiering och undanträngningseffekter) – separat punkt på 
dagordningen 

 
 
Taxesystem inom kollektivtrafiken 

Dragning om våra taxesystem inom RSS, likheter och skillnader 
 
Bör det göras en tydlig beskrivning och genomgång över hur olika det är i respektive region?  Alla 
ligger i olika faser.  
 
Det hänvisades till en rapport som togs fram 2015 av Trivector. En del har genomförts. Svensk 
kollektivtrafik gör en årlig genomgång av biljettsystemet. Sedan rapporten skrev har det hänt en hel 
del i respektive län. Rapporten kan skapa mer förvirring än att den tydliggör. Beslutades att rapporten 
ej skickas med. Men det kommer upp på nästa möte som ett tema. 
 
Att man kan öka över läns gränser är första uppgiften. Viktigt att vi är behjälpliga i denna fråga. 
 
Sammanfattning: På kommande möte bör det bli en längre dragning om taxesystemet inom 
kollektivtrafiken.  
 
 

Utskottets uppdrag – lägesrapporter från arbetsgrupper kollektivtrafik 
Ingen redogörelse från arbetsgruppen för kollektivtrafiken skedde. Ordförande summerade de separata 
punkter som hade tagits upp på dagordningen samt att utskottet till kommande möte bör har en 
fördjupad genomgång av kollektivtrafikfrågor som berör RSS. Fokus bör ligga på långsiktig i 
strategiska tågfrågor önskas  
 
• Färdigställa positionspapperet för kollektivtrafiken – separat punkt på dagordningen 
• Säkerställa nya biljett och betalningslösningar 
• Vidareutveckla Sydtaxan 2.0 
• Ta fram, samordna och kommunicera långsiktiga strategiska överväganden kring 

kollektivtrafiken som gemensamma tågsystem typ Öresundståg 
 

Sammanfattning: På kommande möte med utskottet bör det bli en fördjupad genomgång av 
kollektivtrafikfrågor. Med särskilt fokus på långsiktig i strategiska tågfrågor.  
 
 

Mötesplan 2020 
Mötesplanen för 2020 diskuterades. I slutet av september har vanligtvis alla regioner tagits sina 
mötesplanen. Efter det kan utskottet sätta sina dagar. Hänsyn bör också tas till styrelsemötena för RSS 
och RSS ledningsgrupp. 
 
Datum för kommande utskottsmöte flyttades. Nästa möte är fredag 22 november i Hässleholm med 
start 9:30. Håkan S fick ansvar att ordna lokal.  
 
Sammanfattning: Nytt datum för kommande utskottsmöte bestämdes  samt att ordförande tillsammans 
med Ulrika G tar fram förslag på mötesdatum för 2020.  

 
 
Inför RSS styrelsemöte 26 september 

Inget särskilt togs upp för att rapportera till styrelsen 
 
 

Övriga frågor 
Frågan angående T20 lyftes. Viktigt att det finns en regional beredskap.   
Långsiktigheten borde vi finna gemensamt. 
 



 

 
Antecknat av 
Linnea Roddar och Per Hansson 

 
  



 

 
 


