Kommunalt forum 2021-03-05
Datum: 2021-03-05
Tid: 9.00-10.10
Plats: Digitalt möte via Zoom
Närvarande:
Region Kronoberg: Mikael Johansson (M), Sven Sunesson (C), Robert Olesen (S)
och Martin Myrskog, regiondirektör
Alvesta kommun: Thomas Haraldsson (C)
Lessebo kommun: Conny Axelsson, samhällsbyggnadschef
Ljungby kommun:
Markaryds kommun: Bengt Germundsson (KD) Svante Melander, kommunchef
Tingsryds kommun: Mikael Jeansson (S), Christer Kratz, kommunchef
Uppvidinge kommun: Anders Käll (M), Niklas Jonsson (S) Anne Hallberg,
kommunchef och Karin Holst, förvaltningschef miljö- och byggnadsförvaltningen
Växjö kommun: Anna Tenje (M), Malin Lauber (S), Andreas Olsson (C)
Älmhults kommun: Sonja Emilsson (M), Elizabeth Peltola (C) Eva Ballovarre (S)
Länsstyrelsen: Maria Arnholm, Martin Sjödahl, Malin Almqvist
Övriga deltagande:
Ulrika J Gustafsson, kanslidirektör Region Kronoberg
Kristin Löf, nämndsekreterare Region Kronoberg
Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör Region Kronoberg
Catarina Lindahl Petäjä, utvecklingsledare Region Kronoberg
Mariana Gomez Johannesson, regional utvecklingssamordnare Region Kronoberg
Johan Skommargård, regional utvecklingssamordnare Region Kronoberg
Yrkes-SM
Catarina Lindahl Petäjä, utvecklingsledare och Mariana Gomez Johannesson,
regional utvecklingssamordnare informerar om Yrkes-SM som arrangeras i
Kronobergs län under 2022.
Yrkes-SM syftar till att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar.
Under tre dagar erbjuds skolor och allmänhet att gratis få besöka evenemanget för
att få möjligheten att titta, fråga och själva få prova på olika yrken. Under YrkesSM kommer sker uttagning till YrkeslandslagetVill kommunerna vara med? Planera för att eleverna runt om i Kronoberg ska
kunna delta med fokus på högstadiet och gymnasieelever i årskurs ett.
Inbjudan till digitalt fika 26 mars för att diskutera Yrkes-SM 2022. Vid intresse –
mejla till catarina.lindahl-petaja@kronoberg.se eller
mariana.johannesson@kronoberg.se
Mötesanteckningar kommunalt
forum 2021-03-05
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Gemensam utvärdering av arbetssätt med anledning av Covid-19
region/kommuner
Martin Myrskog, regiondirektör, lyfter frågan om genomförandet av en gemensam
utvärdering av arbetet med och hanteringen av covid-19. Syftet ska vara att
tillsammans identifiera förbättringsmöjligheter för att vara förberedda inför
framtida pandemier.
Älmhults kommun är positiva till en gemensam utvärdering och lyfter vikten av
att ta avstamp i de utvärderingar som redan gjorts.
Tingsryds kommun är positiva men lyfter vikten av att definiera syftet med en
utvärdering. Växjö kommun, Lessebo kommun och Uppvidinge kommun är
positiva till att genomföra en utvärdering.
Markaryds kommun är positiva till en gemensam utvärdering men lyfter vikten av
tydliga begränsningar för att undvika en allt för stor utvärdering.
Malin Almqvist, länsråd på Länsstyrelsen Kronobergs län informerar om att
Länsstyrelsen har fått frågor från Coronakommissionen som de ska svara på som
en del i en större utvärdering. De ser positivt på att länet genomför en gemensam
utvärdering.
Region Kronoberg lyfter fram att utvärderingen har en nära koppling till arbetet
med Nära vården i Kronoberg.

Samordning kring svar på remissen Tillgängliga stränder – ett mer
differentierat strandskydd (SOU 2020:78).
Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör presenterar ärendet.
Region Kronoberg, Tingsryds kommun och Växjö kommun har beretts tillfälle att
yttra sig över remissen Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU
2020:78). Remissyttrandet ska vara inne senast 3 maj.
Region Kronoberg vill gärna inhämta synpunkter från samtliga kommuner i
Kronobergs län och kommer efter dagens möte att skicka ut frågor till
kommunerna för att kunna lyfta in samtligas tankar i ett gemensamt remissvar.
Johan Skommargård, regional utvecklingssamordnare, presenterar remissen i
korthet.
Bengt Germundsson (KD), Markaryds kommun, informerar om att SKR tar sitt
yttrande 26 mars och lyfter fram vikten av att lyssna in deras yttrande.
Malin Almqvist och Martin Sjödahl, Länsstyrelsen informerar om att
Länsstyrelsen i Kronobergs län också kommer att svara på remissen. Även de vill
lyssna av vilka problem kommunerna upplever i strandskyddsfrågorna och om
utredningens förslag kan lösa de problemet.
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Växjö kommun är positiv till att samordna svar. Viktigt att ombesörja att alla får
ta del av utredningen för att kunna svara på regionens frågor. Växjö kommun
lyfter vidare vikten av att fokusera på de juridiska bitarna i utredningen och ta
hjälp av den juridiska kompetensen runt om i kommunerna.
Alvesta kommun har inte fått remissen för yttrande men inkommer gärna med
synpunkter för ett gemensamt remissvar.
Länk till utredningen Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU
2020:78):
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2020/12/sou-202078/

Övrigt
Maria Arnholm, Länsstyrelsen, lyfter händelserna i Vetlanda tidigare i veckan och
det arbete som följt.
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