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Närvarande:

Anna Fransson, Robert Olesen, Suzanne Frank, Martin Myrskog,
Christel Gustafsson, Michael Öberg, Per Ribacke, Anders Jonsäng,
Lars Altgård, Christina Nyqvist, Anne Karlsson, Bengt
Germundsson, Svante Melander, Åke Carlsson, Bo Frank, Per
Schöldberg, Åsa Karlsson Björkmarker, Ingemar Almkvist, Stefan
Jönsson, Charlotte Kabo Stenberg

Anna Fransson hälsar välkommen till mötet och informerar om dagordningen.
Bo Frank föreslår att fråga om ansvarsfördelning mellan kommunerna och
regionen inom samhällsplanering läggs till dagordningen.
1. Indelningskommitténs förslag till ny regional indelning
Anna Fransson informerar om indelningskommitténs förslag till ny regional och
statlig regional indelning som presenteras i juni 2016. Enligt uppgift kommer
förslaget vara att Norrland, Svealand, Värmland och Västra götaland bildar
storregioner från 2019, och övriga därefter blir aktuella från 2023.
Den fortsatta processen samt ställningstagande till den nya statliga regionala
indelningen diskuteras. Regionen och kommunerna bör göra ett ställningstagande
till den framtida statliga regionala tillhörigheten, när indelningskommittén lämnat
sitt förslag. Frågan behandlas vidare på kommunalt forum den 17 augusti 2016.
2. Statlig etablering
Regional utvecklingsdirektör Christel Gustafsson informerar om arbete för
etablering av statligt verk i länet. Den statliga organisationen har allt mer
centraliserats till Stockholm, och cirka 8000 arbetstillfällen har flyttats från övriga
landet. Kronoberg saknar idag helt statligt verk och har även det lägsta antalet
statliga sysselsatta i riket, trots Linnéuniversitetet.
Arbete pågår sedan en tid för en statlig etablering i länet. Områdena utbildning
och IT har identifierats som lämpliga, utifrån länets profil och den statliga
myndighetsorganisationen. En formell framställan kommer göras till staten om
etablering inom dessa områden.
Anna Fransson informerar om samtal med Linnéuniversitet och Länsstyrelsen i
Kronobergs län, som delar regionens uppfattning. Hon ställer fråga om
kommunernas syn på förslaget.
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Bo Frank informerar om Växjö kommuns arbete för statlig etablering.
Kommunchefen har uppdragits ta fram en skrivelse till staten. Utöver regionens
områden ingår även miljö. IT-området bedöms särskilt intressant, med stark
tillväxt och speciell kompetens i länet.
Övriga kommuner har inte gjort egna ställningstaganden, men deltar gärna i
arbetet för en gemensam framställan.
Bengt Germundsson lyfter fråga om högre delaktighet och närvaro i kommunerna
av regionala verksamheter.
Christel Gustafsson tar fram ett förslag till tid- och kommunikationsplan för en
gemensam framställan från regionen och kommunerna.
3. Uppdrag om samarbete, kommuner, arbetsförmedling och migration
Regiondirektör Martin Myrskog informerar om läget i uppdraget, som lämnats till
kommunchefsgruppen. Arbetet har inletts med att ta fram en ansökan. Ny
uppföljning redovisas vid nästa kommunala forum.
4. Stöd till utbyggnad av bredband, gemensamt agerande
Bengt Germundsson har anmält fråga om det statliga stödet till
bredbandsutbyggnad på landsbygden. De medel som tilldelats är inte tillräckliga
och luften riskerar att gå ur engagemanget i de fiberföreningar som startats.
Problemet är på nationell nivå och regionen bör lyfta frågan mot staten.
En samlad skrivelse tas fram av bredbandssamordnare, för undertecknande av
Anna Fransson och kommunstyrelsernas ordföranden.
5. Ansvarsfördelning inom samhällsplanering
Åsa Karlsson Björkmarker informerar om diskussion kring proposition som
föreslår ett större regionalt ansvar för översiktsplaneringen genom den regionala
översiktsplanen. Responsen på förslaget har till stora delar varit negativ.
Anna Fransson svarar att regionen inte är intressera av att överta
samhällsplanering från kommunerna. Samverkan pågår idag inom frågor som är
mycket övergripande för regionen.
Christel Gustafsson informerar om regionens arbete inom samhällsplanering.
Detta gäller framförallt kollektivtrafiken och för att ha kunskap om vad som
pågår.
6. Nästa möte.
Nästa kommunala forum är den 17 augusti, kl. 9.00–12.00.
Anna tackar för dagens möte och önskar de deltagande en trevlig sommar.
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