MÖTESANTECKNINGAR

2018-03-08
Region Kronoberg
Kansliavdelningen
Johan Jarl

Mötesanteckningar –
Kommunalt forum 2018-02-21
Klockan: 9.00–11.55
Plats: Oden, Sigfridsområdet, Växjö
Närvarande:
Region Kronoberg:
Alvesta:
Lessebo:
Ljungby:
Markaryd:
Tingsryd:
Uppvidinge:
Växjö:
Älmhult:
Länsstyrelsen:
Övriga:

Anna Fransson, Robert Olesen, Suzanne Frank, Martin
Myrskog
Thomas Haraldsson
Monica Widnemark, Lars Altgård, Anders Jonsäng, Christina
Nyquist
Carina Bengtsson
Joakim Pohlman
Mikael Jeansson
Åke Carlsson
Oliver Rosengren, Gunnar Storbjörk, Monica Skagne
Eva Ballovarre
Anders Flanking
Annika Magnerot, Region Kronoberg
Christel Gustafsson, Region Kronoberg
Lena Carlborg, Region Kronoberg
Ulrika Joelsson Gustafsson, Region Kronoberg
Johan Jarl, Region Kronoberg

Anna Fransson, regionstyrelsens ordförande, hälsar välkommen och föredrar
dagordningen.
1. Samverkan med kommunerna inom ramen för Region Kronobergs
folkhälsoarbete
Medverkande: Annika Magnerot, Region Kronoberg
Annika Magnerot, verksamhetschef folkhälsa och social utveckling, informerar om
samverkan inom Region Kronobergs folkhälsoarbete.
Ökade och mer komplexa behov i välfärden innebär att mer fokus måste läggas på
effektivare samverkan och samordning. Samtidigt har konstaterats att en stor splittring
finns mellan omsorgsnivåer och huvudmän i vården.
För patienter/brukare med komplexa behov krävs att många professioner och
organisationer samlar och samordnar sitt arbete. Eftersom ingen standardiserad lösning för
samordning finns innebär arbetet till stor del att prova sig fram. Viktiga förutsättningar för
att lyckas är ett ledarskap där patienten och brukaren sätts i centrum och att
verksamheterna har en förståelse för värdet av samarbete med andra professioner och
aktörer utanför organisationen.
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En vanlig form för samverkan inom vård och omsorg är regionala samverkans- och
stödstrukturer (RSS). I Kronobergs län startade RSS 2012. Ledningsgruppen består av
social- och förvaltningschefer samt centrumcheferna för Region Kronobergs Barn och
kvinnocentrum, Primärvård/rehab, Psykiatri, Medicin och hälso- och sjukvårdsdirektören.
Tvärprofessionella tvärgrupper finns för områdena barn, vuxna och äldre. Utifrån
tvärgrupperna skapas arbetsgrupper. Kommunalt forum för socialnämnderna och
regionens hälso- och sjukvårdsnämnd fungerar som politisk styrgrupp, även om de
formella besluten fattas av respektive organisation.
Strukturen bedöms som stark, men också ömtålig eftersom den bygger på alla parters vilja
och inte på ett gemensamt beslut. För att kunna uppnå en närmare vård behöver
samverkan utvecklas ytterligare.
Lägesrapport för följande inom det gemensamma folkhälsoarbetet redovisas:
– Gemensam strategi för de äldre i Kronoberg 2017-2025.
– Äldrehälsa Kronoberg. Äldrehälsa västra har pågått i två år, äldrehälsa östra inleds 2018.
– Barnens bästa. Projektet är inspirerat av modellen Getting it right for every child från
Skottland. Presentation görs vid kommunalt forum i mars 2018. Regionfullmäktige beslutar
om inriktning för projektet i juni 2018.
– Integrerade missbruks- och beroendemottagningar. Två mottagningar finns i länet, i
Växjö respektive Ljungby.
– Sprutbytesmottagning i Växjö. Inleddes i november 2017 i Växjö. Ansvarig ingår i
Infektionsmottagningen Växjö.
– Barnahus. Inleddes under 2017.
– Palliativt centrum för samskapad vård
2. Modell för ett uppkopplat Kronoberg - samverkan, tidplan och
bredbandskartläggning
Medverkande: Lena Carlborg, bredbandssamordnare Region Kronoberg
Anna Fransson informerar om mål och process för bredbandsutbyggnaden i länet.
Region Kronoberg ska inte vara en konkurrent till andra aktörer, utan ett stöd för
områden där kommersiellt intresse saknas. Regionstyrelsen har ställt sig bakom
avsiktsförklaringen och delegerat till presidiet att göra eventuella ändringar. Hon
mottar gärna inspel på innehållet i avsiktsförklaringen för fortsatt diskussion.
Martin Myrskog, regiondirektör, presenterar en sammanställning av nuläget för
kommunernas mål. Han efterfrågar dialog om aktörernas respektive roller och hur
Region Kronoberg kan vara ett stöd för de svåra områdena. Kommunerna
behöver lämna besked om avsiktsförklaringen till den 31 mars.
Lena Carlborg, bredbandssamordnare, visar verktyget bredbandskalkylatorn, som
kan användas för att mäta förväntade effekter vid fiberutbyggnad i en kommun.
Kartläggningen av behovet för bredbandsutbyggnad är färdig och skickad till
kommunernas bredbandssamordnare.
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Oliver Rosengren, Växjö, informerar att KSAU har diskuterat avsiktsförklaringen
och önskar att definitioner och mål förtydligas, specifikt att utbyggnaden ska utgå
från definitionen tillgång till bredband och inte faktisk anslutning. Växjö vill
vidare att avsiktsförklaringen inte ska påverka kommunens egen utbyggnadsplan.
Han är positiv till fortsatta diskussioner inom Wexnet-gruppen.
Carina Bengtsson, Ljungby, informerar om Ljungby kommuns arbete. De svåraste
områdena anmäls till regionen för att vara med i den gemensamma
upphandlingen. Ljungby vill gärna ha klartecken på att arbetet kan inledas,
kommuner som tvekar kan i så fall ansluta senare.
Lars Altgård, Lessebo, lyfter att avsiktsförklaringens skrivning om dialog avseende
områden som är särskilt intressanta för kommersiell utbyggnad är problematisk.
Mikael Jeansson, Tingsryd, informerar om Tingsryd kommuns mål och arbete.
Tingsryd Energi ansvarar för utbyggnaden, genom sitt delägarskap i Wexnet AB.
Tingsryd har i nuläget sagt nej till avsiktsförklaringen, på grund av skrivningar och
för att man vill ha fortsatt kontroll över sin infrastruktur. Han välkomnar dock
fortsatt diskussion.
Åke Carlsson, Uppvidinge, informerar om Uppvidinge kommuns utbyggnad.
Uppvidinge har valt tillgång till uppkoppling som utgångspunkt. En ståndpunkt är
att infrastrukturen ska ägas lokalt. Kommunstyrelsen beslutar om
avsiktsförklaringen i mars. Han föreslår överläggningar mellan Wexnetkommunerna och Uppvidinge som ett nästa steg. En alternativ utbyggnadsmodell
kan vara att stödja att fiberföreningarna kan utökas till större områden.
Christina Nyquist, Lessebo, informerar om Lessebo kommuns mål och plan för
utbyggnad som sker inom Wexnet. Hon ser gärna att regionen kan föra en
diskussion med Wexnet och ägarkommunerna.
Thomas Haraldsson, Alvesta, informerar om Alvesta kommuns arbete.
Avsiktsförklaringen handlar om fortsatt diskussion om genomförandet av
utbyggnaden, han ser därför inga problem att ansluta sig till denna. Han anser att
de kommuner som anmält intresse kan påbörja arbetet och övriga eventuellt
ansluta sig senare.
Robert Olesen, Region Kronoberg, påtalar att Wexnet-kommunerna inte heller är
eniga, eftersom Alvesta är positiva till avsiktsförklaringen. Han delar
uppfattningen att påbörja arbetet med de som vill vara med, så får diskussionerna
fortsätta med de andra.
Joakim Pohlman, regionala utvecklingsnämndens ordförande, kommenterar
diskussionen. Det är viktigt att poängtera att regionens engagemang utgår från det
statliga uppdraget som bredbandssamordnare. Regionens förhoppning är att inte
behöva lägga några medel utan att offentliga och privata bolag ska klara detta,
men tyvärr kommer det inte att bli så. Han delar att tillgång till bredband ska vara
utgångspunkt för utbyggnaden. De kommunala bolagen, däribland Wexnet, har
varit med i samtalen som förts, men han tar gärna en ny dialog med dem. Fyra
kommuner är positiva och han uppfattar att fyra är lite tveksamma. Han tar med
sig synpunkterna som framkommit vid mötet.
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3. Aktuella projekt inom regional utveckling
Medverkande: Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör Region Kronoberg
Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör, informerar om aktuellt inom regional
utveckling:
– Utkast till OECD:s rapport över Kronobergs län har färdigställt. I rapporten konstateras
att mycket hänt under de senaste åren. Ekonomisk och sysselsättningsmässig återhämtning
har skett sedan krisen och samverkan i länet har utvecklats. Rapporten kommer att
redovisas vid nästa kommunala forum. Planer för det fortsatta arbetet utifrån rapporten
kommer att tas fram.
– Konferensen Europaforum 2018 genomförs den 9 maj i Alvesta. Anmälan görs via
regionens hemsida.
Åke Carlsson ställer fråga om regionens fortsatta arbete med den småländska
skogsstrategin. Region Kronoberg tar extra ansvar för satsningen på småländskt
skogscentrum och finansierar därutöver samordningsfunktionen i samverkan med de
övriga offentliga medverkande.
4. Nästa möte
Anna Fransson informerar om att nästa möte är den 2 maj 2018. Hon välkomnar inspel
från kommunerna om frågor att ta upp, även frågor som bara gäller samverkan mellan
kommunerna.
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