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Minnesanteckningar  
Utskottet för infrastruktur inom Regionsamverkan Sydsverige,  
2018-02-05 kl 10.00-11.00 i Alvesta 
 
 
Närvarande: 
Christina Mattisson, Region Blekinge, ordf. 
Lennarth Förberg, Region Blekinge  
Ulf Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län 
Harald Hjalmarsson, Regionförbundet i Kalmar län 
Robert Olesen, Region Kronoberg 
Suzanne Frank, 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 

Tjänstepersoner: 
Peter Hermansson, Region Blekinge 
Lina Andersdotter, Regionförbundet i Kalmar län 
Jana Asp, Regionförbundet i Kalmar län 
Emil Hesse, Region Jönköping 
Åslög Kantelius, Region Jönköping 
Per Hansson, Region Kronoberg 
Arne Ingemansson, Region Halland 
Jan Tornell, Region Halland 
Emelie Petersson, Region Skåne 
Martin Risberg, Region Skåne 
 
 

 
 
 
1. Inledning och godkännande av dagordning 

Christina Mattisson hälsade alla välkomna öppnade sammanträdet, dagordningen godkändes.  
 

2. Minnesanteckningar från föregående möte 
Minnesanteckningar från föregående möte den 23/11 godkändes. 
 

3. Påverkansarbete Nationell plan – kort rapportering av aktiviteter 
• Vi lämnade underlag till debattartikel från styrelsen i syfte att synliggöra RSS yttrande på 

nationell plan. Debattartikeln togs av styrelsen 31/1 och har skickats in för publicering i 
Dagens Industri och Dagens Samhälle.  
Önskemål att även skicka till tidningar med regional täckning, Martin kollar med Thomas N 

• RSS var medarrangör i konferensen Byggstart Sverige 2018 - Var finns pengarna för den 
svenska infrastrukturen? I Malmö den 2 februari 2018. 

• Christina Mattisson talade under rubriken ”sydsvenska handslaget” vid Sveriges 
Byggindustriers konferens - Infratoppmöte med sund konkurrens och prioriteringar i fokus i 
Hässleholm den 12 januari 2018. 

 
I en avstämning runt bordet så nämndes. 
- Sydsvenska Handelskammaren håller på att tar fram en skrivelse där man lyfter vissa objekt i 

sydöstra Sverige, bla Sydostlänken, E22 Mönsterås och Kust till Kustbanan. Skrivelsen ska 
undertecknas av bl.a. berörda regioner och kommuner. 

- Några regioner har haft enskilda samtal med infrastrukturministern i samband med besök. 
 

4. Positionspapper Kollektivtrafik – diskussion inför gemensamt möte 
Arbetsgruppen har haft ett förberedande möte om det material som skickats som underlag för 
dagens möte med utskottet för Kollektivtrafik. Övergripande synpunkterna från arbetsgruppen: 
- Bra grund för att jobba vidare med. Svarar på VAD som ska uppnås med är ytters vagt 

beträffande HUR det ska uppnås. 
- Saknas visst underlag, typ en systemanalys 
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- Anger bara en långsiktig målbild 2040 och sätter inte delmål på kortare sikt (2030?). Hur vill 
vi utveckla kollektivtrafiken som steg på vägen mot målbilden 2040, med och utan ny 
stambana? 

- Saknas en inriktning för trafikutbud, vilket är grundläggande för krav på infrastrukturen. 
 
Utskottet diskuterade i syfte att finna samsyn i synpunkter på det fortsatta arbetet. Några 
sammanfattande noteringar… 
- Angeläget att klargöra en gemensam målbild för positionspapperet och vad det färdiga 

positionspapperet ska användas till. Positionspapperet ska vara en överenskommelse om 
principer för den interregionala trafiken och trafik över länsgränserna, tåg och buss. Utgöra 
underlag för kommande infrastrukturplanering och regionernas trafikförsörjningsprogram. Det 
behövs sättas delmål även på kortare sikt än 2040.  

- Ytterligare underlag i form av typ systemanalys kommer behövas för att öka konkretiseringen 
i positionspapperet ex i fråga om trafikutbud etc. Den föreslagna tidplanen, med beslut i 
styrelsen september 2018, medger inte framtagande av mer underlag och analyser. Det innebär 
i så fall att tidplanen inte kommer att kunna hållas. 

- Om tidplanen ska hållas måste positionspapperet till innehåll ligga på en övergripande nivå. 
Det får då utgöra grund för ett fortsatt arbete som ska konkretisera hur vi ska uppnå målbilden. 
Det innebär att med positionspapperet måste finnas en beskrivning av det fortsatta arbetet, hur 
den fortsatta processen ser ut och vad som ska tas fram i nästa steg (jfr positionspapper följt av 
prioriteringar inom infrastruktur).  

 
 

5. Övriga frågor 
Angående Näringsdepartementets arbete med en nationell godsstrategi konstaterades att vi i 
nuläget inte vet vad det ska utmynna i. Thomas Eneroth lär har sagt att man avser ta beslut om 
denna samtidigt med beslut om den nationell plan för transportsystemet 2018-2029, vilken väntas 
under april/maj. 
 

6. Nästa möte 
Nästa möte med utskottet för infrastruktur blir den 7 maj kl 10.00-14.00 i Alvesta. 
På detta möte föreslås RSS arbete med godstransporter, internationellt samarbete samt drift- och 
underhåll av järnvägen tas upp, vilket ligger med i handlingsplanen för 2018. 
 

 
 
Antecknat av 
Martin Risberg 
 


