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Anna Fransson, regionråd, Region Kronoberg
Robert Olesen, regionråd, Region Kronoberg
Martin Myrskog, regiondirektör, Region Kronoberg
Sara Nilsson, tf. regional utvecklingsdirektör, Region Kronoberg
Olof Björkmarker, ordförande regionala utvecklingsnämnden,
Region Kronoberg
Per Ribacke, kommunalråd, Alvesta kommun
Thomas Haraldsson, kommunalråd, Alvesta kommun
Thomas Jonsson, kommunalråd, Alvesta kommun
Kristiina Kosunen Eriksson, kommunchef, Alvesta kommun
Monica Widnemark, kommunalråd, Lessebo kommun
Anders Jonsäng, kommunalråd, Lessebo kommun
Christina Nyquist, kommunchef, Lessebo kommun
Anne Karlsson, kommunalråd, Ljungby kommun
Roland Eiman, kommunchef, Ljungby kommun
Bengt Germundsson, kommunalråd, Markaryds kommun
Svante Melander, kommunchef, Markaryds kommun
Mikael Jeansson, kommunalråd, Tingsryds kommun
Anna Johansson, kommunalråd, Tingsryds kommun
Laila Jeppson, kommunchef, Tingsryds kommun
Camilla Ymer, kommunalråd, Uppvidinge kommun
Ingemar Almkvist, kommunalråd, Älmhults kommun
Elizabeth Peltola, kommunalråd, Älmhults kommun

Anna Fransson hälsar välkommen till dagens möte och föredrar kort dagordningen.
Roland Eiman har inkommit med ärende om finansiering av Handikapprörelsens Idé &
KunskapsCentrum i Kronoberg. Frågan diskuteras som ett övrigt ärende.
1. Regionens roll i Sverigeförhandlingen
Martin Myrskog föredrar kort förutsättningar. Den nya höghastighetsbanans
sträckning är främst en primärkommunal fråga, där regionen inledningsvis kan ge
stöd och ta fram underlag.
Anna Fransson efterfrågar inspel från kommunerna på regionens roll.
Sammanfattningsvis anser de närvarande att:
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-

Inledningsvis i processen kan regionen stödja kommunerna i framtagande av
underlag. En sammanställning av förutsättningarna är efterfrågad, eftersom
tillgång till information varierar.
Senare kan regionen ha en samlande funktion, bland annat för att lyfta fram den
regionala nyttan av banan oavsett sträckning och genom att lyfta frågor om
exempelvis finansiering gentemot staten.

Diskussionen fortsätter vid kommande kommunalt forum, då Peter Uneklint från
Trafikverket har bjudits in.
2. Redovisning av remissvar på förslag till Regional utvecklingsstrategi för
Kronobergs län
Tf. regional utvecklingsdirektör Sara Nilsson redovisar svar på remiss av förslag till
regional utvecklingsstrategi (RUS) för Kronobergs län. Förslaget har titeln Gröna
Kronoberg och gäller till 2025. Strategin behandlas av regionala utvecklingsnämnden
i maj 2015 och av regionstyrelsen och regionfullmäktige i juni 2015.
Remissen har gått ut till länets kommuner och myndigheter samt till grannregionerna,
organisationer i ideell sektor och olika utförarorganisationer. Kommunernas
synpunkter är främst:
-

Nulägesanalysen är bra och användbar för kommunerna.
Förtydligande behöver göras av mål, genomförande och uppföljning, inklusive
den lokala tillämpningen. Även kopplingen till kommunala strategier behöver
förtydligas, främst till de kommunala översiktsplanerna.
Områden som behöver utvecklas är bland annat samarbete över regiongränsen,
integration och miljö.
Att lyfta fram Växjö som tillväxtmotor är både positivt och negativt. Saknar
innehåll om utvecklingspotential på landsbygden.

Övriga remissinstanser har inte kommenterat förslaget utifrån ett helhetsperspektiv,
utan från sina specifika kompetensområden.
3. Utveckling av samverkan i näringslivsutvecklingsfrågor
Sara Nilsson informerar om pågående näringslivsarbete på regional nivå. Arbete
pågår för skapandet av ett regionalt näringslivsnätverk för de lokala arenorna.
Anna Fransson efterfrågar inspel från kommunerna.
-

Näringslivsfrågorna är i första hand är ett kommunalt område, arbetet bör utgå
från det förarbete som gjorts kommunalt.
En gemensam arena är viktig, bland annat för att ge stöd till de mindre
kommunerna. Exempel där stöd behövs är kompetensförsörjning och validering.
Nivåernas roller behöver definieras, bland annat för att undvika dubbelarbete.

Olof Björkmarker informerar om att validering behandlas regionalt under våren. Det
inte staten kan göra i det korta loppet kan ett regionalt grepp tas kring.
4. ÖKV – resurscentra för media i Kronoberg
Avdi Islami från Öppna Kanalen Växjö informerar om förslag till projekt för en
regional tv-kanal/resurscentra för media i Kronoberg. Projektets syfte är att utveckla
kommunikationen mellan offentligt, föreningslivet och medborgare genom ickekommersiell tv. Eftersom en viktig målgrupp är nyanlända är även förbättrad
integration ett mål.
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En förstudie har gjorts för ett projekt på 3 år inför en ansökan om medel från ESF.
Förstudien kommer att skickas till kommunerna för fortsatta diskussioner om
medverkan. Avdi Islami finns även tillgänglig för information.
5. Finansiering av Handikapprörelsens Idé & KunskapsCentrum
Roland Eiman har lyft fråga om långsiktig finansieringslösning av
Handikapprörelsens Idé & KunskapsCentrum (I & KC). I & KC har beviljats utökat
stöd av Växjö kommun och har nu även ansökt från övriga kommuner. Om intresse
för deras verksamhet finns behövs eventuellt en långsiktig finansiering istället för att
återkommande ansökningar.
Anna Fransson avslutar sammanträdet. Direktörsgruppen kommer att ta fram ett datum
för kommande träff.
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