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Minnesanteckningar – Kommunalt forum 2015-10-02
Klockan: 09.30-14.00
Plats: Sammanträdesrum Bolmen (entréplan), Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö
Närvarande:
Region Kronoberg:

Anna Fransson, regionråd; Martin Myrskog, regiondirektör;
Sara Nilsson, tf. regional utvecklingsdirektör; Johan Jarl,
sekreterare
Alvesta kommun:
Per Ribacke, kommunalråd; Thomas Haraldsson,
kommunalråd; Kristiina Kosunen Eriksson, kommunchef
Lessebo kommun:
Monica Widnemark, kommunalråd; Anders Jonsäng,
kommunalråd; Lars Altgård, kommunalråd; Christina
Nyqvist, kommunchef
Ljungby kommun:
Magnus Gunnarsson, kommunalråd; Anne Karlsson,
kommunalråd; Roland Eiman, kommunchef
Markaryds kommun: Svante Melander, kommunchef
Tingsryds kommun:
Mikael Jeansson, kommunalråd; Anna Johansson,
kommunalråd; Laila Jeppsson, kommunchef
Uppvidinge kommun: Åke Carlsson, kommunalråd; Camilla Ymer, kommunalråd
Växjö kommun:
Bo Frank, kommunalråd (till 10.00); Monica Skagne,
kommunchef
Älmhults kommun:
Ingemar Almqvist, kommunalråd; Paul Robertsson,
utvecklingschef
Regionrådet Anna Fransson, Region Kronoberg, hälsar välkommen till mötet och
redovisar föredragningslistan.
1. Regional utvecklingsstrategi – vad händer nu?
Syfte: Information om resultat och dialog kring samhandling.
Föredragande: Sara Nilsson, Region Kronoberg
Sara Nilsson, tf. regional utvecklingsdirektör, informerar om den regionala
utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 som fastställdes av
regionfullmäktige i juni 2015, samt om justeringar utifrån inkomna remissvar
från bland annat länets kommuner. Närmast kommer följande att ske i arbetet
med RUS:
-

Planering av genomförande.
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-

Kommunikation. Arbete med olika alternativ för bred kommunikation
pågår.
Översyn av projektfinansiering.
Regiondagarna den 21-22 januari 2016 i Kosta, med tema
Kompetensförsörjning.

Efter redovisningen diskuteras främst validering av kompetenser för
nyanlända, där flera kommuner efterfrågar en större involvering från regionen.
Anna Fransson informerar om regionens aktuella arbete, bland annat för tidig
kartläggning av utbildningsbakgrund samt snabbare processer för SFI så att
praktikplatser kan erbjudas så snart uppehållstillstånd beviljats. I första hand
kartläggs sjukvårdspersonal, där regionen har personalbehov, men även
civilingenjörer och andra bristyrken i regionen har berörts.
Bo Frank, Växjö, anser inte att regionen behövs i arbetet, eftersom det då
riskerar att bli för många i aktörer. Han anser att regionens arbete ska
begränsas till regionens egen personalförsörjning.
Tingsryds kommun informerar om sitt arbete för tidigareläggande av SFIutbildning i processen.
2. Regional bredbandskoordinator – nytt uppdrag för Region
Kronoberg
Syfte: Information om uppdraget samt dialog om hur samverkan sker på bästa sätt.
Föredragande: Åke Sjöberg, Region Kronoberg
Region Kronoberg har beviljats projektmedel för en regional
bredbandskoordinator under 2015-2020. Projektet har följande syften:
-

Övergripande samordning, samverkan och samarbete i bredbandsfrågor.
Skapa kontaktpunkter offentliga och privata aktörer.

Koordinatorn besöker just nu kommunerna för inledande dialog.
Bland de tidigaste uppdragen är att ta fram en övergripande kartläggning av
höghastighetsfibertäckningen, eftersom en sådan saknas idag.
Vid den efterföljande diskussionen framkommer följande synpunkter:
-

Önskemål finns om att regionen kan ha en fortsatt roll som
samtalspartner mot staten, bland annat i ersättningsfrågor. Kartläggningar
och samtal har genomförts i kommunerna, fokus läggas på genomförande.
Camilla Ymer, Uppvidinge, påtalar att utbyggnaden i glesbygden på många
platser lösts mycket bra av ideella krafter. Utmaningen är nu istället de
tätorter där marknaden förväntas sköta utbyggnaden, men där bäringen
inte är tillräckligt stor för att detta ska ske. Detta tillstyrks av Mikael
Jeansson, Tingsryd.
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3. Betänkande: En ny regional planering – ökad samordning och
bättre bostadsförsörjning
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/06/en-ny-regionalplanering--okad-samordning-och-battre-bostadsforsorjning-sou-201559/
Syfte: Information om betänkandet och dialog kring remissyttrande.
Föredragande: Sara Nilsson, Region Kronoberg
Näringsdepartementet tillsatte 2013 en bostadsplaneringskommitté.
Betänkande från kommittén har remitterats till regionen för besvarande, där
följande tre huvudsakliga åtgärdsområden föreslås:
-

Krav på ökad samordning mellan regional och kommunal planering.
Regional fysisk planering.
En nationell strategi för fysisk planering och bostadsförsörjning.

Sara Nilsson, tf. regional utvecklingsdirektör, föredrar huvudpunkterna i
Region Kronobergs förslag till yttrande samt efterfrågar kommunernas syn på
remissen.
Bo Frank informerar om Växjö kommuns besvarande, där förslaget i sin
helhet avslås eftersom regional samhällsplanering inte anses behövas. Om
behov finns så kan kommunerna redan idag efterfråga detta. Denna synpunkt
har även kommit från Sveriges Kommuner och Landsting.
Växjö kommuns uppfattning delas av flera av de närvarande.
4. Besöksnäringen i Kronobergs län – aktuella utvecklingsfrågor
Syfte: Information om dialog kring samverkan.
Föredragande: Lena Stävmo, AB Destination Småland
Lena Stävmo, AB Destination Småland, informerar om den nationella
strategin för besöksnäringen samt om förutsättningar och målsättningar för
Kronobergs län. Målsättningar för Kronobergs län baserat på den nationella
strategin är bland annat:
-

Ökad omsättning på 1,5 mdkr.
600 nya arbetstillfällen.
2 nya exportmogna destinationer.

I nuläget bedöms Kronobergs omsättning uppgå till minst 4,845 mdkr med
3216 årsverken. Destination Småland anser utifrån detta att Kronobergs län
ska se sig som en del av besöksnäringen.
Destination Småland har under de senaste åren bland annat genomfört
följande insatser och aktiviteter för utveckling av besöksnäringen:
-

Projektet Partnerskap Småland.
Plattform för varumärket Småland.
Visitsmaland.se
Gemensamma marknadskampanjer.
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-

Gemensam kvalitetsutveckling, Swedish Welcome.

Kommande aktiviteter är bland annat:
-

Nya övergripande projekt för Småland.
Fortsatt implementering av varumärket Småland.
Arbete för att uppnå mål med exportmognad av destinationer.
Språkanpassa, öka kvaliteten, tillgänglighet
Långsiktiga samarbeten med Småland, Visit Sweden-masterplan.
Temabaserad utveckling OUTDOOR, söka event.
Samverkan nationellt, regionalt och lokalt.

Genomförandet av Strategi för besöksnäringen 2012-2020, som fastställdes av
regionfullmäktige i tidigare Regionförbundet södra Småland 2012, fortsätter
även, där ansvaret delas av Destination Småland, Region Kronoberg och
kommunerna.
Hon ställer fråga till kommunerna om vilka områden de anser är intressanta
för att besöksutveckling och även vilka typer av besöksområden som saknas
idag?
Informationen kommer även att genomföras i länets kommunstyrelser.
5. Kommunalisera arbetsmarknaden
Syfte: Avstämning mellan kommunerna kring initiativ från Tingsryds kommun.
Föredragande: Tingsryds kommun
Mikael Jeansson, Tingsryd, ställer fråga om intresse för ett eventuellt
gemensamt projekt kring kommunalisering av arbetsmarknadsarbetet.
Förslaget har som bakgrund både att nuvarande regelverk innebär att
oanvända medel finns hos arbetsförmedlingen samt en oro för vad
arbetsförmedlingens omorganisering ska innebära på den kommunala nivån.
Vid den efterföljande diskussionen framkommer bland annat följande:
-

En möjlighet kan vara ett gemensamt projekt inom ett särskilt område,
exempelvis kring validering där önskemål om en större involvering av
regionen finns.
Kommunerna har en stor resurs, både i form av kunskap om vilka som
står längst ifrån arbetsmarknaden, möjligheten att fånga upp asylsökande
och ett övergripande perspektiv över näringslivets behov.

Roland Eiman, Ljungby, påtalar att stora kommunala resurser idag läggs för
att komplettera statens arbete. Ett intressant projekt skulle kunna vara en
sammanställning av dessa och vad de sammantaget skulle kunna användas till i
gemensamma aktiviteter.
De deltagande anser att detta är ett intressant projekt och uppdrag lämnas till
kommunchefsgruppen att sammanställa vilka resurser kommunerna
gemensamt lägger på olika direkta arbetsmarknadssatsningar.
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Frågan kommer att diskuteras vidare fredagen den 22 januari 2016, klockan
13.00–15.00, i samband med regiondagarna.
Förfrågan kommer även att göras om att bjuda in arbetsmarknadsminister
Ylva Johansson till regiondagarna, enligt önskemål.
6. Sverigeförhandlingen
Syfte: Information och lägesrapport.
Medverkande: Peter Uneklint, Trafikverket
Peter Uneklint, Trafikverket, informerar om läget i Sverigeförhandlingen om
anläggande av höghastighetsjärnväg.
Berörda kommuner kommer att kallas till möte i Stockholm 1 februari 2016
för presentation av förhandlingar samt förslag till sträckning och stationer.
Förslag till avtal kommer därefter att skickas ut. Den 8 februari 2015 sker
möte om åtgärder i storstäderna.
Under 2016-2017 kommer följande ställningstaganden att göras:
-

Gestaltning, utformning
Finansiering i befintligt nationellt system
Finansiering av övriga infrastrukturåtgärder.
Stationer
Systemkrav med bland annat framtidssäkring.

För kommuner och regioner är främst följande viktigt:
-

Produktion av bostäder
Förståelse och insikt för att stationsflygplatser kommer att få påverkan på
den regionala trafikinfrastrukturen.
Bred politisk enighet
Finansiering

Övrigt aktuellt som redovisas är bland annat:
-

Ett antal förslag för att underlätta bostadsbyggandet finns.
Alternativa sträckningar i Skåne beslutas i november 2015.
Utredning av PWC över de kommersiella förutsättningarna visar på högre
resande än Trafikverkets bedömning. Sammantaget bedöms
förutsättningar finnas för att kommersiellt driva trafiken.
Olika finansieringsalternativ har utretts och diskuteras nu.
Lägesredovisning av systemkrav.
Kapaciteten i det befintliga systemet är idag långt efter behovet. Genom
höghastighetsbanan frigörs mycket kapacitet.
Övergripande landskapskaraktärsanalys görs på ett flertal sträckor, för att
hantera påverkan på mycket varierande landskap.

Materialet finns tillgängligt på Trafikverkets hemsida. Processen går snabbt
framåt och nya uppgifter och förutsättningar kommer snabbt.
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