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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE 
 

Anteckningar från styrelsemöte den 3 december 2020 

   

 

Mötet ägde rum torsdagen den 3 december klockan 9.30-12.30 via Teams.  
 

Närvarande: 
Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne (ordförande)   
Lennarth Förberg (M), Region Blekinge 
Mikaela Waltersson (M), Region Halland  
Maria Frisk (KD), Region Jönköpings län 
Mikael Johansson (M), Region Kronoberg 
Per Stané Persson (S), Region Halland 
Malin Wengholm (M), Region Jönköpings län  
Malin Sjölander (M), Region Kalmar län  
Henrik Fritzon (S), Region Skåne 
Christer Jonsson (C), Region Kalmar län 
Jimmy Loord (KD), Region Kalmar län 
Sven Sunesson (C), Region Kronoberg 
Robert Olesen (S), Region Kronoberg 
Anna Jähnke (M), Region Skåne 
Yvonne Augustin (S), Region Skåne 
Ann van der Heeg Heberlein (M), pol sek Region Skåne 
Sara Mellander (S), pol sek Region Skåne 
Peter Lilja, Region Blekinge 
Jörgen Preuss, Region Halland 
Jane Ydman, Region Jönköpings län 
Ulf Fransson, Region Jönköpings län 
Ulrika Geeraedts, Region Skåne 
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne 
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föredragande:  
Anna Olsson, Region Jönköpings län (punkt 4) 
Thomas Strand, Region Jönköping län (punkt 4 och 9) 
Martin Risberg, Region Skåne (punkt 6) 
Daniel Modiggård, Region Halland (punkt 7) 
Ellinore Svan, Region Halland (punkt 8) 
Rikard Svensson, Region Blekinge (punkt 8) 
 

1.  Fastställande av dagordning 
Carl Johan Sonesson hälsade välkommen, ett upprop genomfördes och styrelsen godkände det 
utskickade förslaget till dagordning.  

2. Justeringsperson 
Lennarth Förberg, Region Blekinge valdes att justera mötesanteckningarna. 

3. Anteckningar från senaste styrelsemötet 
Anteckningarna från styrelsens möte den 8 oktober 2020 godkändes.  

4. Lägesrapport från arbetsgrupperna och utskottens arbete 
Anna Olsson kompletterad av Thomas Strand gav en lägesrapport från utskottet och arbetsgruppen för 
regional utveckling. Sven Sunesson kompletterade den skrivna lägesrapporten med att det kommit 
nytt förslag kring stambanan som det ges möjligheter att lämna synpunkter på före den 23/12.  
 

Styrelsen godkände lägesrapporterna.  
 

5. Positionspapper infrastruktur och transport 
Sven Sunesson gav en kort introduktion till förslaget till positionspapper för infrastruktur. Styrelsen 
enades om att i kartbilden på sidan 6 lägga in en svag järnvägslinje för Kust- till kustbanan samt en pil 
för Emmabodabanan. Vidare sidan 11 i punkten ”Uppgradera de banor…  …och vidgat 
resandeunderlag.”, därefter tillkommer ”Det är särskilt betydelsefullt att utifrån den bristanalys som 
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gjorts för Kust- till kustbanan att säkerställa en nivåhöjning av banan.” Med dessa ändringar 
fastställdes positionspapperet.  
 

6. Remissvar på inriktningsunderlaget inför transportinfrastrukturplaneringen 
Martin Risberg presenterade förslag till remissvar på inriktningsunderlaget inför 
transportinfrastrukturplaneringen. Styrelsen föreslår att ”genomförande av de objekt som finns 
beslutade i gällande plan” prioriteras i remissvaret och godkänner i övrigt det presenterade förslaget 
till remissvar. Utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik ges i uppdrag att färdigställa samt skicka 
in remissvaret tillsammans med positionspapperet. Styrelsen utser Carl Johan Sonesson att företräda 
Regionsamverkan Sydsverige vid hearingen den 16 december.  
 

7. Handlingsplan kollektivtrafik 
Daniel Modiggård, Region Halland redogjorde för arbetet med handlingsplan för kollektivtrafik.  
Styrelsen ger utskottet och arbetsgruppen för infrastruktur och kollektivtrafik i uppdrag att 
återkomma med förslag till den fortsatta hanteringen av dokumentet. Därefter kommer 
handlingsplanen tillbaka till styrelsen. 
 

8. Påverkansarbete kring bredband och digitalisering 
Beredningsgruppen för bredband och digitalisering, arbetsgruppen för regional utveckling 
tillsammans med kansliet får i uppdrag att återkomma med ett förslag till påverkansarbete. 
 

9. Inspel till politikerforum 
Styrelsen godkänner förslaget till inspel till politikerforum.  
 

10. Fortsatt arbete utifrån filmutredning 
Styrelsen beslutar om handlingsalternativ 3 med framtagande av en interregional strategi där vision, 
mål och insatser tydliggörs. Styrelsen ger utskotten för regional utveckling och kultur i uppdrag att 
gemensamt ta fram en processplan för framtagande av en interregional strategi för att utröna hur 
den politiska processen ska ske samt vilka delar av utredningen som bör arbetas vidare med. 
Styrelsen ger utskotten för regional utveckling och kultur i uppdrag att gemensamt resurssätta 
arbetet på både politisk nivå och tjänstemannanivå inom både näringsliv och kultur. Resurser ska 
även tydliggöras för processledning. Regelbunden avstämning och lägesrapportering till styrelsen 
sker löpande. 
 

11. Fastställande av handlingsplan och budget 2021 
Styrelsen fastställer handlingsplanen och budget för 2021.  
 

12. Ekonomisk lägesrapport 
Styrelsen godkänner den ekonomiska lägesrapporten. 
 

13. Övriga frågor 
Styrelsen lägger informationen till handlingarna avseende de inskickade skrivelserna ”Synpunkter på 
generella hastighetssänkningar” samt ”Synpunkter på Trafikverkets regeringsuppdrag om nya 
stambanor för 205 mdkr”. 
 

Styrelsen föreslår att styrelsemötena förlängs framöver så det finns mer tid till förfogande. 
 

I Region Blekinge kommer framöver Johan Sandberg ett ersätta Lars Karlsson som ersättare i 
styrelsen. 
 

14. Kommande möte 
Nästa möte är den 11 mars via Teams, förhoppningsvis även i Kristianstad och innan dess önskar 
ordförande alla en god jul. 

                        
antecknat av Gunne Arnesson Lövgren      

  
Carl Johan Sonesson   Lennarth Förberg 
Ordförande    Justeringsperson 


