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Minnesanteckningar – utskott för infrastruktur, Kristianstad 2016-03-17  
 
 
Närvarande ledamöter: 
Christina Mattisson, Region Blekinge, ordf 
Robert Olesen, Region Kronoberg 
Per Stané Persson, Region Halland  
Jeanette Söderström, Region Jönköpings län 
Thomas Hansson, Region Skåne (via Skype) 
Urban Widmark, Region Skåne 

Närvarande tjänstemän: 
Peter Hermansson, Region Blekinge 
Lina Andersdotter, Regionförbundet i Kalmar 
län 
Per Hansson, Region Kronoberg 
Jeanette Larsson, Region Halland 
Katarina Svärdh, Region Jönköpings län 
Nicolas Cronberg, Region Skåne 
Therese Lilja, Region Skåne (via Skype) 
Mats Petersson, Region Skåne 

Delges dessutom: 
Lennarth Förberg, Region Blekinge 
Ulf Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län 
Suzanne Frank, Region Kronoberg 
Dag Hultefors, Region Halland 
Rune Backlund, Region Jönköpings län 

 

 
1. Inledning och presentation 

Christina hälsade välkommen och öppnade mötet.  
Deltagarna presenterade sig.  
 

2. Utskottets uppdrag och verksamhet 
Utskottets uppdrag och den handlingsplan som behandlats tidigare samma dag av 
Representantskapet diskuterades kortfattat. En utförligare diskussion kommer att tas 
upp vid senare tillfälle när fler av utskottets ledamöter är närvarande och när 
organisationen har etablerats. 
 

3. Näringsdepartementets remissmöte om inriktningsunderlag 2016-03-30 i 
Stockholm 
Huvuddelen av mötet ägnades åt att diskutera uppläggning och innehåll i de 
sydsvenska inspelen. Utgångspunkten är att Sydsverige ska uppträda gemensamt 
med ett inledande och ett avslutande inlägg. Däremellan ska varje region ha 
möjlighet att redovisa sina huvudprioriteringar. Positionspapperet bildar 
utgångspunkt för det gemensamma sydsvenska perspektivet. Frågor som lyftes fram 
av ledamöterna var: 
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• Vi ska visa upp den sydsvenska samordningen och enigheten och det 
gemensamma positionspapperet. 

• Inte alltför detaljerade projektlistor 
• Visa på vad vi själva gör och vill bidra med, ”vårt erbjudande”. Inte bra att 

bara komma med krav. 
• Visa på motiv och argument, inte bara önskemål. 
• Försök ansluta till regeringens mål och agenda. Hur kan våra prioriteringar 

bidra till den nationella politiken 
• Tydliggör kopplingar till den regionala kollektivtrafiken 
• Utökade ekonomiska ramar för de regionala infrastrukturplanerna 
• Försök ha något eller några inslag som sticker ut lite 

 
Tjänstemännen fick i uppdrag att ta fram förslag till presentationsbilder och manus 
utifrån de framförda synpunkterna. En gemensam layout ska användas. 
 

4. Kommande möten 
De medverkande i Stockholm kallas till avstämning om remissmötet via Skype 2016-
03-22. 
 
Utskottet håller sitt nästa sammanträde 2016-06-27 kl 10.00 i Alvesta. Till detta möte 
bjuds Trafikverkets regionchefer i region Syd resp region Väst in. Om dessa inte har 
möjlighet denna tid kommer mötet i stället att hållas efter sommaren. 
 
Regionsamverkan Sydsveriges Representantskap håller sitt höstmöte 2016-10-20. Vi 
ska undersöka möjligheten att få Trafikverkets Generaldirektör Lena Erixon att med 
verka vid detta tillfälle och att dessutom ordna ett möte med infrastrukturutskottet i 
anslutning därtill. 

 
 
 
 
Antecknat av  
Mats Petersson  
 


