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Mikael Jeansson, Laila Jeppsson
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Anna Fransson, Region Kronoberg, hälsar välkommen till mötet och föredrar
dagordningen.
Ljungby kommun vill därutöver ta upp frågor om lantmäteriets
handläggningstider samt stödfunktion till kommunernas internationella projekt.
1. Polissituationen
Frågan om polisens situation och arbetsförutsättningar i Kronobergs län efter
polisens omorganisation har diskuterats mycket. Anna Fransson frågar om
upplevelsen och synpunkter i kommunerna samt vad som kan göras gemensamt
för att förbättra situationen.
Vid diskussionen framförs bland annat följande:


Joakim Pohlman, Markaryds kommun, informerar om diskussioner vid
insynsrådet för Polisregion Syd, framförallt om läget i Växjö:
-

Antalet tjänster i Växjö har minskats, på grund av tidigare överskott och
som en följd av omorganisationen. Bemanningen påverkas även av
tjänstgöring vid polishögskolan samt en allmän brist på utbildade poliser.
Polisområdenas bemanning kommer att ses över, liksom möjligheten att
frigöra inre poliser för yttre tjänstgöring.

-

Åtgärder har genomförts för att korta väntetiderna till polisens
kommunikationscentraler. Den 28 oktober öppnades en filial i Kalmar
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och därefter har statistiken förbättrats. Därutöver har ett antal åtgärder
genomförts för kortare väntetider och starkare lokal koppling. Joakim
Pohlman har begärt ut statistik över väntetiderna.


Bo Frank och Pär Schöldberg, Växjö kommun, informerar om situationen i
Växjö. Läget är mycket allvarligt, vilket omvittnats av både poliser och
åklagare. Situationen innebär även att kommunen får ta ett större ansvar och
del av kostnaden för det trygghetsskapande arbetet. Ett möte har bokats in
med rikspolischefen den 17 januari 2017.



Laila Jeppsson, Tingsryds kommun, anser att närpolisen fungerar bra i
Tingsryd, men att det är ett problem att de tillhör Nybros närpolisområde,
vilket är geografiskt väldigt stort område.

Anna Fransson informerar att inrikesminister Anders Ygeman har bjudits in för
att diskutera problemen. Hon ställer fråga om ytterligare gemensamma initiativ.
De deltagande enas om att inbjuda poliser samt andra som påverkas direkt av
situationen till mötet med inrikesministern samt att skriftligt material ska
överlämnas. En gemensam skrivelse kommer även att lämnas till
riksdagsgrupperna och länets riksdagsledamöter.
2. Eventuell gemensam bostadsupphandling
Anna Fransson informerar om att vissa län har gjort gemensamma
bostadsupphandlingar, bland annat för underlätta produktionskostnaderna för
små kommuner. Hon ställer fråga om intresset för detta i Kronoberg.
De deltagande är positiva, även de olika förutsättningarna för bostadsmarknaden
är länet komplicerar. Den största vinsten finns i de mindre kommunerna.
Alvesta kommun kommer att undersöka frågan och återkommer via
kommunchefsgruppen. De kommuner som är intresserade kan därefter delta i en
eventuell gemensam upphandling.
3. Bredbandsutbyggnad enligt Hallandsmodellen
Föredragande: Ellinore Swahn, Region Halland
Regeringen har fastställt att 90 procent av rikets hushåll och företag ska ha tillgång
till 100Mbit/s år 2020. För att uppnå detta mål har Halland antagit en gemensam
bredbandsstrategi för perioden 2015-2020. Region Halland bedriver
bredbandsutbyggnaden enligt en unik modell med bland annat en upphandlad
samarbetspartner för länsövergripande utbyggnad, IP-Only, samt samplanering
med länets kommuner.
Anna Fransson ställer fråga om intresse finns för ett liknande projekt i
Kronoberg. De deltagande är positiva till detta.
Lena Carlborg, bredbandssamordnare Region Kronoberg, informerar om läget i
bredbandsutbyggnaden i Kronoberg. En nulägesanalys är under framtagande och
samtal med grannlänen pågår.
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4. Ansökan till regeringen om projekt för lokal etablering av nyanlända
Föredragande: Anna Karlsson & Tina Storbjörk, Växjö kommun
Lägesinformation om uppdraget om ansökan till regeringen om ett gemensamt
projekt för lokal etablering av nyanlända på arbetsmarknaden redovisas.
En workshop för att ta fram underlag till ansökan har genomförts med sju av
länets kommuner samt arbetsförmedlingen. Vid workshopen framkom bland
annat:





Det finns goda exempel i länet på samverkan mellan kommun och
Arbetsförmedlingen. Formerna för samverkan skiljer sig dock mycket mellan
kommunerna.
Vissa brister och utvecklingsområden i etableringen av nyanlända kan lösas i
samverkan, andra kräver regelförändringar.
Behov av ökad lokal anpassning och lokal närvaro finns.
Arbetsmarknaden är inte lokal.

Slutsatserna är att ett antal omedelbara insatser behövs, utifrån både de hinder och
möjligheter som lyfts fram samt behovet att ta tillvara högkonjunkturens
möjligheter:




Möjlighet till lokal/regional insyn och medinflytande i arbetsförmedlingen, för
påverkan avseende lokala/regionala behov.
Arbeta för att begränsningar och hinder för en effektiv lokal/regional
arbetsmarknad åtgärdas.
Arbeta vidare med att utreda olika konsekvenser av kommunal etablering,
bland annat ekonomiska.

Projektansökan till ESF-rådet på 22 mnkr har skickats in. ESF-rådet beslutar om
sin prioritering i december 2016.
Anna Fransson och Robert Olesen informerar från möte om pågående statlig
utredning av ansvaret för arbetsmarknaden. I utredningen föreslås att
arbetsförmedlingen ges statliga medel som kan användas i regioner eller
kommunalförbund. Ett delbetänkande över utredningen redovisas i år.
5. Lantmäteriets handläggningstider
Magnus Gunnarsson, Ljungby kommun, lyfter fråga om lantmäteriets väntetider
för att stycka mark. Sedan lantmäteriets omorganisation till en myndighet
nationellt är handläggningstiderna uppemot 1-1,5 år. Samtal förs med Region
Jönköping om en gemensam framställan.
Anna Fransson föreslår att Ljungby och Växjö kan undersöka läget för en
eventuell behandling på nästa kommunala forum, dit även lantmäteriet kan
inbjudas.
6. Stödfunktion för kommunernas internationella arbete
Carina Bengtsson och Robert Olesen informerar om Region Kronbergs
stödfunktion till kommunernas internationella arbete. Funktionen kommer bland
annat att hjälpa till med projektansökningar.
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Kommunerna uppmanas att anmäla internationellt ansvariga kontaktpersoner till
regionala utvecklingsnämnden och regionala utvecklingsdirektören Christel
Gustafsson.
Laila Jeppsson, Tingsryds kommun, frågar om läget med den internationella
strategin. Anna Fransson svarar att den snart är klar för politisk behandling. När
strategin antagits kommer handlingsplaner att tas fram. Information redovisas vid
nästa kommunala forum.
7. Nästa kommunala forum
Ordförande tar i dialog med kommunerna fram ett datum i slutet av januari 2017.
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