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1. Internet of Things (IoT) – digitalisering och sensorstödd
samhällsplanering
Medverkande: P-O Strömberg, Consid
P-O Strömberg, från konsultföretaget Consid, informerar om digitalisering och
Internet of Things (IoT) i välfärden. IoT är föremål med inbyggd elektronik och
internetuppkoppling som kan styras eller utbyta data över internet.
Användningspotentialen bedöms vara stor för IoT och artificiell intelligens inom
välfärden och samhällsplaneringen, till exempel för rutinuppgifter som
övervakning, analysering av data m.m. Fördelar som lyfts fram är högre
effektivitet och kvalitet samt miljövinster. Utvecklingen kommer att påverka
kompetensförsörjningen genom att behovet av digitaliseringsgeneralister ökar.
Medel för bildande av kluster för IoT inom kommunal verksamhet finns att söka
från Tillväxtverket. Tillväxtverket har bjudit in till en träff den 7 maj i Stockholm.
Ett seminarium/workshop genomförs den 15 juni i Ljungby, där målsättningen är
att starta ett kompetenscentrum för IoT i Ljungby. Regionen och kommunerna
uppmanas att ta fram idéer till möjliga projekt.
Under den påföljande diskussionen framförs bland annat:
-

Intresse finns för ett gemensamt projekt i länet. Kommunchefsnätverket
uppdras att titta på möjliga områden.
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-

Medvetenhet om möjligheterna bland personalen är viktig. En möjlighet är ett
introduktionspaket till anställda anordnat genom regionens kurs- och
konferensavdelning.

-

Innovativa upphandlingar är en möjlighet i digitaliseringsarbetet. Frågan tas
med till nästa kommunala forum.

-

Oliver Rosengren informerar om Växjö kommuns arbete med bland annat
”En väg in-system” och digitalisering av handläggning av försörjningsstöd,
genom roboten Algot.

-

Digitaliseringsarbetet är nödvändigt för att klara den framtida
kompetensförsörjningen, eftersom personalen både kommer att vara mer
svårrekryterad och rörlig.

2. Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå
Medverkande: Ulrika Joelsson Gustafsson, Region Kronoberg
Indelningskommitténs slutbetänkande om en gemensam regional indelning för
statliga myndigheter har remitterats till regionen för yttrande.
I slutbetänkandet föreslås att tio statliga myndigheter får en gemensam geografisk
indelning baserad på de sex sjukvårdsregionerna. Indelningen föreslås träda i kraft
den 1 januari 2021. I slutbetänkandet redovisas även en alternativ indelning
baserad på de sju polisregionerna, som skulle träda i kraft den 1 januari 2020. I
remissen ingår även att landstingens juridiska benämning ändras till region från
den 1 januari 2020, vilket i sin tur medför flera ändringar i författningar.
Ett samordnat yttrande kommer att lämnas inom ramen för det sydsvenska
samarbetet. Förslaget är att utredningens förslag tillstyrks i sin helhet. Regionen
har tidigare lämnat synpunkten att fler myndigheter än de tio föreslagna bör vara
aktuella för att ingå en gemensam indelning.
Under den påföljande diskussionen framförs bland annat:
-

Eftersom förslaget är en indelning i geografiskt stora enheter kommer även
mindre lokala indelningar att behövas. Även dessa behöver vara gemensamma.
Förslagsvis kan de utgå från länsstyrelserna, så att samverkan ske genom dem.
Den lokala indelningen är viktigare för kommunerna är den regionala.

-

Länsstyrelserna ingår inte i utredningen, men föreslås få en samordnande
funktion inom regionerna. Länsstyrelsen kommer att lämna synpunkten att
roterande ordförandeskap behövs, för att undvika en koncentration hos vissa
länsstyrelser.

-

Det kan innebära problem att Kalmar ingår i en annan region i den nya
indelningen.

-

Skäl finns för att även beakta polisens indelning, både eftersom den kommer
vara mer etablerad vid ikraftträdandet och eftersom polisregionernas
samverkan är mer djupgående än inom sjukvårdsregionerna.
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3. Utvärdering av kommunalt forum
Medverkande: Ulrika Joelsson Gustafsson, Region Kronoberg
Regionen genomför en översyn av den politiska organisationen inför kommande
mandatperiod. I översynen ingår även utvärdering och utveckling av kommunalt
forum.
Ulrika Joelsson Gustafsson sammanfattar synpunkterna vid mötet:
-

Kommunalt forum är ett bra forum för att diskutera gemensamma frågor.

-

En tydligare beredning av de strategiska frågorna efterfrågas för att kunna
möjliggöra fler beslut.

-

Kommunerna har ett ansvar för att utveckla kommunalt forum genom att
göra inspel med frågor och prioritera mötena.

-

Syftet är att vara ett alternativ till kommunalförbund, forumet kan anpassas
för att uppfylla detta syfte mer.

4. Regiondagarna 2019
Datum för regiondagarna 2019 blir den 17-18 januari. Kommunstyrelsernas
presidier och kommuncheferna är inbjudna. Anna Fransson efterfrågar inspel på
frågor.
5. Övriga frågor
Robert Olesen rapporterar från SKL:s politiska arbetsgrupp för EU:s
sammanhållningspolitik, 8-gruppen. Han tar gärna emot inspel inför kommande
diskussion om utformningen av programmen.
Samtal pågår nu om höjningen av EU:s avgifter efter Storbritanniens utträde.
Kommissionens förslag till budget innebär nedskärningar i bland annat strukturoch investeringsfonderna. Den svenska regeringens hållning är en lägre höjning av
avgifterna än kommissionens förslag, vilket i så fall skulle innebära ytterligare
mindre medel till fonderna.
6. Kommande möten
Kommande möten är 29 augusti och 24 oktober.
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