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Övriga:

Anna Fransson, Robert Olesen, Suzanne Frank, Martin
Myrskog
Per Ribacke
Lars Altgård, Anders Jonsäng, Christina Nyquist
Carina Bengtsson, Anne Karlsson
Joakim Pohlman, Sven Jansson
Åke Carlsson, Camilla Ymer
Anna Tenje, Pär Schöldberg, Monica Skagne
Eva Ballovarre, Elizabeth Peltola
Mats Persson, Markaryd
Bo Svensson, Trafikverket
Magnus Wallinder, Ljungby kommun
Emelie Lindström, Ljungby kommun
Ulrika Joelsson Gustafsson, Region Kronoberg
Christel Gustafsson, Region Kronoberg
Lena Carlborg, Region Kronoberg
Per Hansson, Region Kronoberg
Johan Jarl, Region Kronoberg

Anna Fransson, Region Kronoberg, hälsar välkommen och föredrar dagordningen.
Fråga om etablering av batterifabrik kommer att tas upp under övriga ärenden.
1. Polisen förutsättningar att verka i Kronobergs län – återkoppling
Vid kommunalt forum i november 2016 beslutades om en gemensam skrivelse om polisens
arbetsförutsättningar i Kronobergs län. Anna Fransson informerar att detta uppdrag inte
verkställts, eftersom hon inte uppfattar att både positiva och negativa uppfattningar om
polisens omorganisation finns bland kommunerna. Frågan har däremot lyfts vid samtal
med företrädare för regeringen.
Per Schöldberg informerar om diskussioner mellan Växjö kommun och Polisen samt om
det pågående arbetet med kommunens brottsförebyggande råd.
Joakim Pohlman rapporterar om diskussion om frågan i Insynsrådet i Region Syd.
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2. Omlokalisering av statliga myndigheter - återkoppling
Medverkande: Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör
Lägesrapport för etablering av en statlig myndighet i Kronobergs län redovisas. Baserat på
länets förutsättningar är Region Kronobergs förslag en digitaliseringsmyndighet. Flera
aktiviteter har genomförts för att lyfta förslaget mot regeringen.
3. Modell för ett helt uppkopplat Kronoberg – bredband
Medverkande: Lena Carlborg, bredbandssamordnare Region Kronoberg
Lägesrapport för utbyggnad av höghastighetsbredband redovisas. Regeringens målsättning
är att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband 2025. Region Kronobergs
målsättning är att 98 procent ska ha tillgång till 2020. I nuläget pågår inhämtning av
kunskap samt etablering av en arbetsgrupp, därefter genomförs dialog med målsättningen
att ett förslag till modell ska finnas till oktober/november 2017. Bredbandssamordnare
Lena Carlborg besöker gärna kommunerna för information och diskussion om projektet.
Under den påföljande diskussionen lyfts bland annat följande:
- Snabb handläggning av landsbygdsmedel är avgörande för att inte tappa
lokalföreningarnas engagemang. Regionen kan utöva påtryckningar för detta.
- En upphandling enligt Hallandsmodellen är komplicerat på grund av skillnaderna i
länets befintliga struktur.
- Frågan om tillgång till bredband för e-tjänster som kräver snabb uppkoppling, till
exempel inom hälso- och sjukvården, behöver drivas.
4. Kompetensförsörjning
Medverkande: Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör
Kompetensförsörjningsstrategi med handlingsplan för Kronobergs län 2016-2025 har
antagits av regionfullmäktige. Strategin bygger på fyra prioriteringar:
- Investeringar för att höja kompetensen genom hela arbetslivet.
- Matcha utbildning med arbetsliv.
- Möta ungas behov från utbildning till arbete.
- Använda kompetensen hos personer från alla länder.
Tillgången till bostäder är en allt mer kritisk fråga för regional kompetensförsörjning.
Regeringen utreder det regionala och kommunala bostadsbehovet samt statlig-kommunal
samverkan för nybyggnation. Den förstnämnda utredningen redovisas vid kommunalt
forum den 24 maj.
Anna Fransson informerar om följande:
- Den nyöppnade sjuksköterskeutbildningen i Ljungby har haft 230 sökande till de 15
platserna. Möjligheterna till utökning av platserna bör ses över.
- Diskussioner pågår inom sydsvensk regionsamverkan om ett
kompetensförsörjningsprojekt enligt samma arbetsmodell som länstransportsplanen.
- Regionen genomför en satsning för akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor.
Hon frågar kommunerna om intresset för samverkan kring satsningen. Frågan
diskuteras vid kommunalt forum för personalutskott den 1 juni.
Under den påföljande diskussionen lyfts bland annat följande:
- Anna Tenje lyfter fråga om ansökan om ett pilotprojekt för att gemensamt med
näringslivet arbeta med arbetsmarknadsutmaningarna enligt modellen Växjölöftet.
- Instegstjänster föreslås tas upp vid kommunalt forum för personalutskott.
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5. Inför Länstransportplan
Medverkande: Per Hansson, infrastruktursamordnare Region Kronoberg; Bo Svensson Trafikverket
Information inför framtagande av länstransportplan 2018-2025 redovisas. Centralt är att
Kronoberg är ett stråk- och pendlingslän. Inom ramen för sydsvensk regionsamverkan har
gemensamma prioriteringar tagits fram Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping
och Halland. Parallellt pågår även arbete med Trafikverkets nationella plan för
transportsystemet. Vid föredragningen redovisas förslag till prioriteringar.
Förslag till länstransportplan remitteras under juni-september 2017. Planen fastställs av
regionfullmäktige den 6 december 2017 och därefter lämnas till regeringen. Trafikverkets
nationella plan presenteras den 31 augusti och remitteras därefter. Remissvar lämnas till
regeringskansliet senast den 30 november.
6. Etableringssamverkan Kronoberg
Medverkande: Magnus Wallinder och Emelie Lindström, Ljungby kommun
Återkoppling redovisas av uppdrag om ansökan till regeringen om ett gemensamt projekt
för lokal etablering av nyanlända på arbetsmarknaden. Förslaget är att söka medel från
Europeiska socialfonden för ett treårigt projekt för etableringsarbete i kommunal regi. En
workshop har genomförts med näringslivs- och socialchefer, arbetsförmedlingen och
sakkunniga för att ta fram underlag för ansökan. Konsekvensanalys och ekonomiska
förutsättningar redovisas.
Slutligt ställningstagande till ansökan är en politisk fråga. De deltagande är positiva till en
ansökan mot bakgrund av föredragningen. Kommunchefsgruppen tar ställning till den
fortsatta beslutsprocessen vid kommande möte.
7. Etablering av batterifabrik
Per Ribacke, Alvesta, informerar om förfrågan om etablering av batterifabrik i länet.
Förfrågan gäller etablering antingen i Växjö eller i Åseda. Trots detta betonar han att en
etablering är positivt för hela länet och förespråkar därför samverkan där det är möjligt.
Besked väntas till sommaren och en byggnation därefter under 2018.
7. Nästa kommunala forum
Nästa kommunala forum är den 24 maj 2017, klockan 9.00–12.00.
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