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ÄRENDELISTA
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38

Val av justerare samt tid för justering
Godkännande av föredragningslista
Bokslutskommuniké 2016
Förslag till Sydsvenska prioriteringar utifrån positionspapperet ”Ett enat
Sydsverige skapar ett enat Sverige” avseende infrastruktur och transport
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§ 35.

Val av justerare samt tid för justering
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Mikael Johansson (M) att utöver ordförande justera mötets protokoll samt att
justeringen sker 2017-01-24.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse Suzanne Frank (M) att utöver ordförande justera mötets protokoll samt att
justeringen sker 2017-01-24.
Paragrafen är justerad
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§ 36.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2017-01-18 med föreslaget tillägg.
Sammanfattning
Inför sammanträdet finns följande extra ärende:
- Förslag till Sydsvenska prioriteringar utifrån positionspapperet "Ett enat Sydsverige
skapar ett enat Sverige" avseende infrastruktur och transport.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2017-01-18.
Paragrafen är justerad
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§ 37.

Bokslutskommuniké 2016 17RK174

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna Bokslutskommuniké 2016 för Region Kronoberg, enligt upprättad
handling.
Sammanfattning
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och
hållbarhet. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten
och därmed ge regioninvånarna en god service. Region Kronobergs samlade intäkter
sätter gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas vara. Utgångspunkten är att varje
generation ska bära kostnaderna för den service den själv beslutar om.
Region Kronoberg redovisar ett preliminärt resultat på 90 mnkr för 2016, vilket är en
positiv avvikelse med 19 mnkr mot det uppsatt resultatmålet för 2016 på 71 mnkr.
Region Kronobergs kompletta årsredovisning behandlas på regionfullmäktige den 26
april 2017.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna Bokslutskommuniké 2016 för Region Kronoberg, enligt upprättad
handling.
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2017



Beslutsunderlag
Bokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Region Kronoberg
Paragrafen är justerad

6

Protokoll
Datum: 2017-01-24

§ 38.

Förslag till Sydsvenska prioriteringar utifrån positionspapperet ”Ett
enat Sydsverige skapar ett enat Sverige” avseende infrastruktur och
transport 15RK2221

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna Regionsamverkan Syds positionspapper avseende prioriteringar inom
infrastruktur och transport.
Sammanfattning
Ett förslag till gemensamma ”Sydsvenska prioriteringar” för Sydsveriges infrastruktur
har tagits fram av Region Skåne, Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län,
Region Jönköpings län, Region Halland och Region Kronoberg. Syftet är att tydliggöra
gemensamma prioriteringar för viktiga infrastruktursatsningar i södra Sverige.
Prioriteringarna ska framför allt användas som underlag till regeringens, riksdagens och
Trafikverkets kommande transportpolitiska beslut vid översynen av gällande
infrastrukturplaner för perioden 2018 – 2029.
De gemensamma prioriteringarna berör framförallt objekt av större dignitet som
återfinns i den nationella planen. De gemensamma prioriteringarna påverkar således inte
de prioriteringar Region Kronoberg kommer att göra i Länstransport-planen för
perioden 2018 – 2029.
Arbetet har utförts inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige. Ett faktaunderlag har
tidigare tagits fram genom en systemanalys för Sydsveriges infrastruktur. Utifrån
faktaunderlaget antogs ett gemensamt positionspapper ”Ett enat Sydsverige skapar ett
starkt Sverige”. Positionspapperet antogs av Region Kronobergs styrelse 26 januari 2016
och av styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige 18 februari 2016.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Robert Olesen (S), Lennart Värmby (V) och Sven
Sunesson (C).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna Regionsamverkan Syds positionspapper avseende prioriteringar inom
infrastruktur och transport.
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2017
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Beslutsunderlag
Förslag till belsut - Sydsvenska prioriteringar inom infrastruktur och transport
Positionspapper Sydsvenska prioriteringar
Paragrafen är justerad
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