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Närvarande:

Anna Fransson, Robert Olesen, Suzanne Frank, Martin Myrskog,
Ulrika Joelsson Gustafsson, Maria Granath, Christel Gustafsson,
Per Ribacke, Thomas Haraldsson, Thomas Jonsson, Monica
Widnemark, Anders Jonsäng, Bengt Germundsson, Svante
Melander, Mikael Jeansson, Anna Johansson, Åke Carlsson, Camilla
Ymer, Bo Frank, Per Schöldberg, Monica Skagne, Ingemar
Almkvist, Stefan Jönsson, Elizabeth Peltola, Roland Eiman, Anders
Flanking, Håkan Brynielsson

Anna Fransson hälsar välkommen till mötet och informerar om dagordningen.
Hon hälsar särskilt välkommen till Anders Flanking, som tillträtt som nytt länsråd,
och till Håkan Brynielsson, från Indelningskommittén.

1. Indelningskommitténs delbetänkande i korthet
Håkan Brynielsson, Indelningskommittén, föredrar indelningskommitténs
delbetänkande över ny regional indelning. Indelningskommittén har följande
utgångspunkter för en ny indelning:
•

Jämnstarka län och regioner.

•

Kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling.

•

Förmåga att ansvara för regionala hälso- och sjukvårdssystemet, inklusive
regionsjukvården.

•

Utgå från befintliga samverkansmönster

Förslaget är en indelning i sex län/landsting, varav följande tre föreslås träda ikraft
den 1 januari 2019:
•

Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län läggs
samman till Norrlands län.

•

Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och
Gävleborgs län läggs samman till Svealands län.

•

Västra Götalands och Värmlands län läggs samman till Västra Götalands
län.
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Därefter föreslås följande sammanslagningar från den 1 januari 2023:
•

Stockholm och Gotland.

•

Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

•

Blekinge och Skåne.

Ett utkast till de statliga myndigheter som kan ha samma regionala indelning som
de nya länen/landstingen har tagits fram och redovisas.
Den fortsatta processen:
•

Delbetänkande 30 juni

•

Bred remiss hösten 2016

•

Proposition våren 2017

•

Riksdagsbeslut senast december 2017

•

Slutbetänkande augusti 2017

2. En ny regional samhällsorganisation – gemensam diskussion kring
centrala förslag i delbetänkandet
Ulrika J Gustafsson, Region Kronoberg, informerar om Region Kronobergs,
Landstinget Kronobergs och Regionförbundet södra Smålands tidigare svar om
en ny regional indelning. Dessa har sammanfattats till ett utkast till besvarande:
•

Region Kronoberg delar inte Indelningskommitténs uppfattning att
storregioner bidrar till tillväxt och utveckling, som beskrivs i
delbetänkandet.

•

Region Kronoberg ställer sig tveksam till hur sex större regioner i
praktiken ska ge bättre förutsättningar att möta utmaningarna inom hälsooch sjukvården.

•

Region Kronoberg ser positivt på att regioner och län ska ges bättre
planeringsförutsättningar, med en ändamålsenlig statlig regional
förvaltning som samordnas av länsstyrelserna, samt att direktvalda
regioner får det regionala utvecklingsansvaret.

•

Arbetsmarknadsregioner bör utgöra byggstenar i regionbildningen förslaget på ny indelning skär igenom en av Kronobergs läns starkaste
arbetsmarknadsregioner söderut.

•

Demokrati och legitimitet. En bristande folklig förankring kan minska de
nya storregionernas demokratiska legitimitet.
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•

Region Kronoberg lämnar inga synpunkter på förslaget som omfattar
Norrlands, Svealands och Västra Götalands län.

Under den påföljande diskussionen lyfts bland annat följande:
•

Kommuner måste ges möjlighet att välja regiontillhörighet.

•

Fler behöver ges möjlighet att yttra sig i remissen av förslaget, bland annat
kommuner och näringsliv.

•

Region Kronobergs samarbete med Halland måste betonas i svaret.

Anna Fransson ställer fråga om ett gemensamt eller enskilda remissvar ska
lämnas. De deltagande anser att ett gemensamt ställningstagande ska lämnas.
Anders Flanking, länsstyrelsen, kommenterar indelningsprocessen. Länsstyrelsen
tar inte enskild ställning i frågan utan följer den politiska viljan.

3. Övriga frågor
a) Statlig etablering av myndighet
Arbete pågår för etablering av en statlig myndighet i länet. Områdena utbildning
och IT har identifierats som lämpliga utifrån Kronobergs profil. En framställan
har gjorts till staten om etablering inom dessa områden.
Christel Gustafsson, Region Kronoberg, informerar om skrivelsen, som har
skickats ut enligt tidigare ställningstagande.
b) Skrivelse om statligt stöd till bredbandsutbyggnad
Vid kommunalt forum den 26 maj 2016 lyftes fråga om en gemensam framställan
till staten om det statliga stödet till bredbandsutbyggnad, eftersom de medel som
tilldelats inte är tillräckliga.
Förslag till framställan redovisas för synpunkter. Skrivelse uppdaterad med de
synpunkter som lämnas skickas ut för godkännande efter sammanträdet.
c) Projekt för förbättrad etableringsprocess för nyanlända
Vid kommunalt forum den 22 januari 2016 diskuterades ett gemensamt projekt
för effektivare och snabbare integration av nyanlända med permanent
uppehållstillstånd. Projektidén innebär att samordna statens, regionens och
kommunernas resurser för mottagandet i ett lokalt baserat arbete. Projektidén
sammanfattades i ett PM.
Anna Karlsson, utvecklingschef Växjö kommun; Tina Storbjörk,
verksamhetsstrateg Växjö kommun; Daniel Warelius, arbetsförmedlingschef
Växjö och Magnus Wallinder, tf. socialchef Ljungby kommun informerar om hur
projektets fortsatta process har konkretiserats.
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Projektets bakgrund är att AF:s etableringsuppdrag inte anses fungera fullt ut idag.
Bland annat anses detta bero på brister i den lokala förankringen samt på att en
väl fungerande och lokalt anpassad validering idag saknas.
Växjö kommun ansökte 2014 om att bli försöksverksamhet för en lokal
arbetsmarknad. Ansökan avslogs då eftersom en sådan försöksverksamhet krävde
stora förändringar i lagar och förordningar. Växjö kommun har därefter följt upp
ansökan med bland annat en ökad samverkan med AF inom ett antal områden.
Förslaget är att projektet genomförs i två steg:
•

Steg 1: Etablera en fördjupad samverkan mellan aktörerna samt en
samstämmig struktur mellan deras insatser. Detta steg föreslås ske inom
ett ESF-projekt.

•

Steg 2: Ansökan till regeringen om ett pilotprojekt för en snabbare och
effektivare etablering genom fördjupad samverkan på lokal nivå.

Projektet föreslås ha följande mål:
•

Snabbare och effektivare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden.

•

Utveckla integrationsprocessen utifrån individens behov.

•

Etablera forum för gemensam ledning och styrning av integrations- och
arbetsmarknadsinsatser i länet.

•

Utveckla och tydliggöra samverkansstrukturer som på lång sikt kan
fungera som plattformar för bättre integration.

Besked om deltagande behöver lämnas senast den 15 september för att ESFansökan ska kunna göras i aktuell utlysning. Projektet kan inledas i februari 2017
och pågå som längst i 36 månader. Ansökan bedöms till knappt 20 miljoner
kronor. Utlysningens medfinansiering är 33 procent.
Vid den efterföljande diskussionen lämnas bland annat följande synpunkter:
•

Projektet behöver diskuteras i kommunerna innan besked om deltagande.
Älmhult, Alvesta, Tingsryd och Lessebo är positiva redan inledningsvis.

•

Förslaget anses av flera inte överensstämma med det som diskuterades
den 22 januari, vilket var ett arbetssätt där arbetsmarknadspolitiken för
nyanlända övertas av den lokala nivån.

•

Ansökan är också en viktig signal till staten och ett sätt att samla underlag
för ett större övertagande i framtiden.

4. Nästa möte.
Nästa kommunalt forum genomförs i oktober 2016. Kallelse kommer att skickas
ut inför mötet.
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