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Regionsamverkan Sydsverige

I Regionsamverkan Sydsverige, organisationsnummer 802471-7442, samarbetar mellan Region Blekinge,
Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne kring
infrastruktur, kollektivtrafik, kultur, arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt bredband och
digitalisering. Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt och hållbar utveckling i Sydsverige och
Sverige. I Sydsverige bor 2,7 miljoner invånare vilket är 26% av Sveriges befolkning, vilket ger tyngd åt
organisationen och dess arbete.
Samarbetet sker på politisk och tjänstemannanivå, där både styrande och oppositionspolitiker medverkar.
Regionsamverkan Sydsverige har beslutande, rådgivande och rekommenderande funktioner och är aldrig
överordnat respektive huvudmans beslutsfattande.
Styrelsen är högsta beslutande organ. Det finns tre utskott, regional utveckling, infrastruktur och kollektivtrafik
samt kultur. Det finns en ledningsgrupp samt arbetsgrupper som speglar de tre utskotten.
Styrelse
Under året har styrelsen haft fyra möten den 27/2, 15/5, 10/8 samt 3/12. Februarimötet genomfördes i
Kristianstad och på grund av coronapandemin har de andra mötena genomförts huvudsakligen digitalt.
Ledamöterna i styrelsen är
Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne, ordförande
Henrik Fritzon (S), Region Skåne
Lennarth Förberg (M), Region Blekinge, vice ordförande under 2020
Christina Mattisson (S), Region Blekinge
Mikaela Waltersson (M), Region Halland
Per Stané Persson (S), Region Halland
Maria Frisk (KD), Region Jönköpings län
Malin Wengholm (M), Region Jönköpings län
Angelica Katsanidou (S), Region Kalmar län
Malin Sjölander (M), Region Kalmar län
Mikael Johansson (M), Region Kronoberg
Henrietta Serrate (S), Region Kronoberg

Ersättare i styrelsen är

Lars Karlsson (C), Region Blekinge
Magnus Johansson (S), Region Blekinge
Helene Andersson (C), Region Halland
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Region Halland
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län
Dan Sylvebo (M), Region Jönköpings län
Christer Johnsson (C), Region Kalmar län
Jimmy Loord (KD), Region Kalmar län
Robert Olesen (S), Region Kronoberg
Sven Sunesson (C), Region Kronoberg
Anna Jähnke (M), Region Skåne
Yvonne Augustin (S), Region Skåne

Ledningsgruppen
Under året har ledningsgruppen haft fyra möten (22/1, 23/4, 3/9, och 19/11) med följande deltagare

Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne, ordförande
Peter Lilja, Region Blekinge
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge
Jörgen Preuss, Region Halland
Ulrika Bertilsson, Region Halland
Jane Ydman, Region Jönköpings län
Ulf Fransson, Region Jönköpings län
Ingeborg Eriksson, Region Kalmar län
Helena Nilsson, Region Kalmar län
Martin Myrskog, Region Kronoberg
Christel Gustavsson, Region Kronoberg
Ulrika Geeraedts, Region Skåne
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne, sekreterare
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Verksamhet under året

Verksamheten inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige har under 2020 präglats av dialog med framförallt
den nationella nivån inom de olika verksamhetsområdena.
Under 2020 prioriterades följande insatser:
A. kommunikation och påverkansarbete kring Sydsverige som en stark region med möjlighet att göra
skillnad
Regionsamverkan Sydsverige medverkade i februari på Folk och Kultur, den nationella samlingsplatsen för
kulturpolitik i Sverige och Norden. Med seminariet ”KKN i Regionsamverkan Sydsverige” delades
erfarenheter om hur de kulturella kreativa näringarna kan stimuleras.
I maj publicerades en debattartikel från Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott i Dagens Samhälle med
uppmaningen till kulturministern att samarbeta inom ramen för den gemensamma kulturpolitiska
överenskommelsen – kultursamverkansmodellen – i arbetet för att minska effekterna av pandemin i
kulturlivet. I juni kom svaret med en satsning på 150 miljoner kronor för att stärka kulturverksamheter i hela
landet där pengarna fördelas genom kultursamverkansmodellen. Fördelningen till regionerna görs av Statens
kulturråd, som redan i dag ansvarar för fördelningen av bidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för
kultursamverkansmodellen. Därefter får regionerna frihet och ansvar att fördela pengarna inom sitt län.
Under våren planerade Jordbruksverket för att reducera bredbandsstödet som varit öronmärkt och planerat
för bredbandsutbyggnad. Detta i en tid när behovet av ett väl fungerande bredband var tydligt med
omfattande hemarbete och hemstudier. Regionsamverkan Sydsveriges regionala utskott agerade bland
andra aktörer med en skrivelse vilket gav resultat och att bredbandsstödet återställdes.
I juni skickade Regionsamverkan Sydsverige in en skrivelse till regeringen för att påtala behovet av att satsa
på infrastruktur som en väg ur krisen. Utöver de långsiktiga strategiska fördelarna med en utbyggd
infrastruktur för både person- och godstransporter, är erfarenheten att investeringar leder till nya
arbetstillfällen direkt genom bygg- och anläggningsbranschen, men även ger upphov till fler bostäder och
arbetstillfällen i anslutning till den utbyggda infrastrukturen.
I september skrev Regionsamverkan Sydsverige till EU-kommissionen angående möjligheten för Sverige att
undanta fossilfira drivmedel från beskattning då statsstödsreglerna granskas. I oktober kom svaret att
skattebefrielserna för biodrivmedel i Sverige förlängts till december 2021.
Som inspel i arbetet med den långsiktiga infrastrukturplaneringen har Regionsamverkan Sydsverige delgett
Trafikverket synpunkter och kunskapsunderlag i form av bland annat Systemanalys för Sydsverige,
Kunskapsunderlag godstransporter och Positionspapper för kollektivtrafiken. Synpunkter som framförts
handlar om att öka ramarna till länsplanerna, att höja gränserna för namngivna investeringar i länsplanerna,
möjliggöra användning av steg 1- och steg 2-åtgärder i de regionala planerna, att återinföra statsbidrag till
spårfordon samt att möjliggöra statsbidrag till depåer och ladd-infrastruktur.
Ett yttrande har skickats in avseende nya stambanor för höghastighetståg där Regionsamverkan Sydsverige
framfört att de nya stambanorna byggs ut så snabbt som möjligt då de stora nyttorna erhålls först när hela
systemet är i funktion, att utbyggnaden av nya stambanor finansieras utanför ramarna för den nationella
planen och påbörjas utifrån storstäderna, där kapacitetsbristerna är störst redan idag, att de nya
stambanornas utbyggnad sker samtidigt med förbättringar av de anslutande banorna för att öka nationell
och regional tillgänglighet inom en större geografi, att stambanorna behöver angöra centralt i orter för att få
till ett sammanhållet trafiksystem samt bidra till regional utveckling och att de nya stambanorna ska
långsiktigt och förutsägbart kunna trafikeras med snabba regionaltåg.
B. genomförande av arbetsmarknadsinsatser och kompetensförsörjning utifrån den överenskommelse
som gjorts med Arbetsförmedlingen
En sammanställning har gjorts av befintliga prognoser och analyser av kompetensbehov i hela Sydsverige
vilket uppfyller det första aktivitetsmålet i överenskommelsen mellan Regionsamverkan Sydsverige och
Arbetsförmedlingen.
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En strategi för hur man regionalt hanterar och samordnar arbetet med omställning vid varsel har tagits fram
för respektive region i samarbete med Arbetsförmedlingen (aktivitetsmål 4).
En samlad analys av utbildningsutbudet med fokus på yrkesutbildning (aktivitetsmål 3) i Sydsverige har
pausats för att invänta nästa arbetsmarknadsprognos från Arbetsförmedlingen som kommer årsskiftet 2020
/ 21 för att få en fördjupad bild. Corona-pandenmin förändrar mycket av den tidigare tänkta planeringen.
När det gäller målet (2) om att göra en kartläggning av de utvecklingsområden där regionerna och
Arbetsförmedlingen kan ansöka om EU-medel för utbildningsinsatser har styrgruppen enats om att avvakta
med precisering till det finns beslut om kommande strukturfondsprogram.
Överenskommelsen med Arbetsförmedlingen löper ut 31 maj 2021, en utvärdering har påbörjats under året
och kommer att slutföras med rekommendationer för eventuell förlängning under 2021.
C. synkronisering av biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken
Ett arbete har under de senaste åren genomförts för att synkronisera de nya biljett- och betallösningarna i
Sydsverige, dels för att hitta nya enkla och attraktiva lösningar dels för att ersätta nuvarande kortbaserade
biljettsystem. Blekingetrafiken och Skånetrafiken har ett samarbete rörande framtagande av nytt biljett- och
betalsystem baserat på den biljett- och betalstandard som tagit fram av Samtrafiken AB. I projektet LynX
med Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Halland och Region Jönköping utvecklas ett framtida
biljett- och betalsystem.
I april 2020 presenterades slutbetänkandet på SOU 2020:25 Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik.
De olika regionerna har skickat in egna remissvar men är i stort överens om att förslaget inte håller att jobba
vidare på även om tanken är lovvärd.
D. verka för att Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag
Kulturutskottet har under året sökt och beviljats medel från Statens Kulturråd för att genomföra uppdrag
inom Bild och Form samt Dans-samverkan. Vid Folk och Kultur deltog kulturutskottet med två seminarier
kring kultur och kreativa näringar samt ett övergripande seminarium och mingel där samarbetet i Sydsverige
presenterades i sin helhet. I den nationella dialogen med kulturministern med anledning av covid-19 har
samtliga ledamöter i utskottet deltagit, avstämning görs även med SKR och med Statens Kulturråd kring hur
kulturlivet, kulturföretagare, egenanställda, regionala institutioner samt ideella organisationer kan stödjas.
Särskilt fokus har det varit på att statens ka bevilja verksamheterna i kultursamverkansmodellen stöd där
staten och regionerna förbundit sig att ansvara för drift tillsammans. I juni kom besked om beslutat stöd till
Kultursamverkansmodellen om 150 miljoner kronor.
En reflektion från utskottet är att Sydsveriges röst hörs tydligt tack vare att ledamöterna och regionerna i
arbetsgruppen respektive utskottet pratat sig samman och agerar gemensamt i samtliga nationella
sammanhang.
E. samordning och genomförande av insatser när det gäller bredbandsutbyggnad och digitalisering
Kartläggning har genomförts för att se bredbandstillgången i Sydsverige samt för att identifiera området som
saknar bredband.
Fram till 2025 kommer 2,7 mdkr varav 1,6 mdkr under 2021 avsättas till bredbandsutbyggnad i Sverige via
Post- och Telestyrelsen.
I samverkan med IP-Only / Global Connect finns en första version klar med identifierat utbyggnads- och
investeringsbehov, nätägarsamtal av principiell karaktär har inletts, en plan har börjat skapas för
interregional utbyggnad med tillhörande finansiering samt har ett ramverk för systemanalys påbörjats.
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Arbetet i utskotten
Utskottet och arbetsgruppen för regional utveckling har beredningsgrupper inom arbetsmarknad och
kompetensförsörjning samt bredband och digitalisering. Arbetet har varit prioriterat och beskrivs under punkt
A, B och E ovan. Region Kalmar är ordförande och Region Jönköping har haft sammankallanderollen under
2020. Utskottet har haft fyra möten och arbetsgruppen fyra ordinarie möten och fyra beredande möten i
anslutning till utskottet.
Utskottet för infrastrukturplanering och kollektivtrafik har under året arbetat intensivt med underlag till
den nationella transportplanen. Ett kunskapsunderlag för godstransporter har tagits fram, en uppdatering
och aktualisering av systemanalys för Sydsverige har gjort, remissvar har lämnats och ett positionspapper för
den sydsvenska infrastrukturen har beslutats och skickats in till regeringen som remissvar på
inriktningsplaneringen.
De sydsvenska regionernas inspel i översynen av förordningarna för TEN-T/CEF (Transeuropeiska
transportnät / Fonden för ett sammanlänkat Europa) har samordnats.
Ett gediget underlag till en handlingsplan kopplad till positionspapperet för kollektivtrafik har tagits fram.
Infrastruktur- och kollektivtrafikutskottet har haft 4 sammanträden under 2020. Region Kronoberg har varit
ordförande i utskottet och Region Skåne har haft uppdraget som sammankallande i arbetsgruppen för
infrastruktur och kollektivtrafik under vilken olika arbetsgrupper verkat i genomförandet av utskottets
uppdrag.
Region Halland har ordföranderollen i utskottet för kultur och Region Blekinge är sammankallande i
arbetsgruppen. Arbetsgruppen för kultur har haft korta avstämningsmöten varannan vecka med anledning av
pandemin samt 6 längre planeringsmöten och kulturutskottet har haft fyra möten.
Premiär genomfördes den 29 februari i Falkenberg på samproduktionen av ett 4-årigt samarbete ”Djurens
karneval” som är en föreställning för 9-12-åringar med koreografi av Marcos Morau från Barcelona och
Camille Saint-Saëns musik. Tyvärr fick de inplanerade 50 föreställningarna som skulle setts av runt 10 000
barn ställas in på grund av covid-19, men planen är att återuppta turnén under 2021.
Under 2020 har arbete gjorts med prioriteringarna i positionspapperet för kultur ”Ett enat Sydsverige skapar
ett starkt Kultursverige”. Från Statens Kulturråd har beviljats 1,8 miljoner kronor för fortsatt arbete med
positionspapperet. Även projektet Skrivyta Syd som vänder sig till etablerade och nya författare för
konstnärlig utveckling har beviljats 340 tkr från Statens Kulturråd.
Ett arbete med konstkritik i förändring pågår med flera artiklar och essäer, även ett panelsamtal i
poddformat som kan spridas till ännu fler aktörer. Insatsen är en del av det demokratiska samtalet och
bygger en infrastruktur för frågorna i Sverige. Det har även gjorts en kartläggning av samtliga bild- och formresidens i Södra Sverige. I övrigt har bland annat en biografinventering har gjorts i stora delar av Sydsverige
och en kunskapsöverföring angående filmpedagogik är i uppstartsläge.
En gemensam filmutredning har genomförts av utskotten för kultur och regional utveckling för att stärka
arbetet med film i södra Sverige. Utredningens förslag hanteras genom att en interregional strategi tas fram
där vision, mål och insatser tydliggörs för hur Regionsamverkan Sydsverige vill arbeta vidare.
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De ingående organisationernas egna resurser i form av lokaler och personal har använts i största möjliga mån
och från tidigare år har funnits ett ekonomiskt överskott som till stora delar använts under 2019 för att stärka
arbetet inom utskotten.

Resultaträkning
Rörelseintäkter
Medlemsavgifter
Summa rörelseintäkter

2020-01-01—2020-12-31
X
2 650 000
2 650 000

Rörelsekostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Resultat före skatt
Årets resultat

2019-01-01 – 2019-12-31
0
2 650 000
2 650 000

2018-01-01 – 2018-12-31
0
2 800 000
2 800 000

-0
-1 021 947
-2 397 301
-3 419 248
-769 248
-769 248

-0
-1 464 882
-1 400 485
-2 865 367
-215 367
-215 367

-0
-413 923
-1 190 274
-1 604 197
1 195 803
1 195 803

-769 248

-215 367

1 195 803

Balansräkning

2020-01-01—2020-12-31 2019-01-01 – 2019-12-31 2018-01-01 – 2018-12-31
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
Kassa och bank
3 098 091
1 526 577
3 205 101
Kundfordringar
0
1 750 000
0
Summa omsättningstillgångar
3 098 091
3 276 577
3 205 101
SUMMA TILLGÅNGAR
3 098 091
3 276 577
3 205 101
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

2 736 484
-769 248
1 967 236
1 967 236

2 951 851
-215 367
2 736 484
2 736 484

1 756 048
1 195 803
2 948 851
2 948 851

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Leverantörsskulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

182 109
948 746
1 130 855
3 098 091

118 980
421 113
540 093
3 276 577

22 000
231 250
256 250
3 205 101

inga
inga

inga
inga

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ställda säkerheter
inga
Ansvarsförbindelser
inga
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Kristianstad den 11 mars 2021

……………………………………………………………..
Lennarth Förberg (M)
Region Blekinge

…………………………………………………………………
Christina Mattisson (S)
Region Blekinge

……………………………………………………………..
Mikaela Waltersson (M)
Region Halland

…………………………………………………………………
Per Stané Persson (S)
Region Halland

……………………………………………………………..
Maria Frisk (KD)
Region Jönköpings län

…………………………………………………………………
Malin Wengholm (M)
Region Jönköpings län

……………………………………………………………..
Angelica Katsanidou (S)
Region Kalmar län

…………………………………………………………………
Malin Sjölander (M)
Region Kalmar län

……………………………………………………………..
Mikael Johansson (M)
Region Kronoberg

…………………………………………………………………
Henrietta Serrate (S)
Region Kronoberg

……………………………………………………………..
Carl Johan Sonesson (M)
Region Skåne

…………………………………………………………………
Henrik Fritzon (S)
Region Skåne
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