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Klockan: 9.00–12.00
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Närvarande:
Region Kronoberg:
Alvesta:
Lessebo:
Ljungby:
Markaryd:
Tingsryd:
Växjö:
Älmhult:
Övriga:

Anna Fransson, Robert Olesen, Suzanne Frank, Martin
Myrskog
Per Ribacke
Monica Widnemark, Lars Altgård, Anders Jonsäng, Christina
Nyquist
Carina Bengtsson, Anne Karlsson
Bengt Germundsson, Svante Melander
Mikael Jeansson, Anna Johansson
Anna Tenje, Monica Skagne
Eva Ballovarre
Anders Flanking, Länsstyrelsen Kronoberg
Per-Anders Persson, Länsstyrelsen Kronoberg
Gunnel Henriksson, Länsstyrelsen Kronoberg
Lars Arell, huvudsekreterare utredning om kommunal
planering för bostäder
Jan-Ove Östbrink, Sveriges Kommuner och Landsting
Ulrika Joelsson Gustafsson, Region Kronoberg
Christel Gustafsson, Region Kronoberg
Johan Jarl, Region Kronoberg

Anna Fransson, Region Kronoberg, hälsar välkommen och föredrar dagordningen.
1. Lägesrapport – Green Act Kronoberg
Medverkande: Anders Flanking och Per-Anders Persson, Länsstyrelsen Kronoberg
Green Act Kronoberg är en plattform för samverkan kring de regionala
miljömålen, bestående av länsstyrelsen, Region Kronoberg,
Energikontor Sydost, Linnéuniversitetet, Sustainable Småland och Miljö Linné.
Green Act Kronoberg ersatte 2015 Klimatkommission Kronoberg som
samverkansplattform, vilket även innebar att samverkan utvidgades från det
regionala klimatarbetet till hela miljöområdet.
Green Act har inlett arbete med tidsbegränsade temagrupper inom Cirkulär
ekonomi och Transporter. Länets kommuner kommer erbjudas att delta i dessa.
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2. Länsstyrelsens och Region Kronobergs roll i planprocesser
Medverkande: Gunnel Henriksson, Länsstyrelsen Kronoberg och Christel Gustafsson, Region Kronoberg
Gunnel Henriksson, Länsstyrelsen Kronoberg, informerar om länsstyrelsernas roll i
planprocessen. Länsstyrelsernas uppdrag utgår från de statliga intressen som uttrycks i
nationella mål, planer och program samt lagstiftning. En förutsättning är tidiga samtal och
kommunikation mellan stat och kommun. För detta finns flera processer och forum.
Christel Gustafsson, Region Kronoberg, informerar om regionens roll. Regionernas
uppdrag är mindre definierat än länsstyrelsens och kommunernas. Sannolikt kommer detta
att förändras och den regionala nivån få ökat ansvar inom till exempel bredband, offentlig
service, hållbarhetsfrågor och kompetensförsörjning. Arbete pågår för att precisera det
regionala ansvaret i Kronobergs län. Syftet är att aktörerna ska komplettera varandra, inte
konkurrera.
Anders Flanking, Länsstyrelsen Kronoberg, informerar om aktuella planfrågor från
länsstyrelsen. Staten har informerats om behov av extra resurser för planläggning i
samband med höghastighetsbanan.
3. Utredning om kommunal planering för bostäder
Medverkande: Lars Arell, huvudsekreterare och Jan-Ove Östbrink, Sveriges Kommuner och Landsting
Regeringen har tillsatt en utredning för att lämna förslag till verktyg och organisation för en
gemensam och uppdaterad bild av bostadsbyggnadsbehovet hos staten, regionerna och
kommunerna. Bakgrunden är att bostadsbyggandet i Sverige under lång tid inte följt
befolkningsutvecklingen. Utredaren ska även föreslå ändringar i lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar samt och plan- och bygglagen. Utredningen ska genomföras
genom dialog med kommuner och regionala företrädare.
Utgångspunkt är Boverkets bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet. I Boverkets rapport
föreslås en årlig bedömning på FA-regionnivå med tioårsperspektiv. Svar på remiss av
förslaget har varit övervägande positiva. Synpunkter är främst ifrågasättande av
användningen av FA-regioner, skillnaden mellan Boverkets bedömning och deras övriga
rapporter, osäkerhet i data samt att staten inte bör göra regionala analyser.
Vid den efterföljande diskussionen lämnas bland annat följande synpunkter:
-

Funktionella utvecklingsbehov saknas i utredningen.
Dokumentationen som krävs i förslaget är omfattande för mindre kommuner.
Möjligheten till snabbare planprocesser och mer flexibilitet, bland annat kring
strandskydd, bör lyftas.
Statlig finansiering kan innebära även mer statliga krav och lagstiftning.
Kommunerna bör även fortsatt vara ägare till planprocessen, regionerna kan
komplettera vid behov.
Utredningen behöver även lyfta ökad rörlighet på bostadsmarknaden.
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4. Etableringssamverkan Kronoberg - ansökan om försöksverksamhet med lokal
arbetsmarknadspolitik
Martin Myrskog, Region Kronoberg, ger en lägesrapport över uppdrag som lämnats till
kommunchefsgruppen om regionalt projekt för försöksverksamhet med lokal
arbetsmarknadspolitik.
Anna Tenje, Växjö kommun, informerar om projektet Växjölöftet. Växjö kommun är
mycket nöjd med projektets utfall och samarbetet med arbetsförmedlingen.
Anna Fransson, Region Kronoberg, informerar om förslag till förenklade former för
projekt med statligt stöd som diskuteras inom Regionsamverkan Sydsverige.
Mot bakgrund av att alla kommuner inte är intresserade av att gå vidare med uppdraget
anser de deltagande representanterna för kommunerna att det inte finns förutsättningar att
gå vidare med ansökan.
5. Övriga frågor
Följande övriga frågor diskuteras:
-

Carina Bengtsson, Ljungby kommun, önskar att kostnadsansvaret förtydligas för
hemsjukvården mellan regionen och kommunerna.

-

Anna Tenje önskar diskussion om bredare samverkan inom hälso- och sjukvården.

-

Mikael Jeansson, Tingsryd, lyfter fråga om regional träbyggnadsstrategi. Anna
Fransson informerar om motion om träbyggnadsstrategi som är under behandling
och om pågående arbete med trästrategi.

7. Nästa kommunala forum
Nästa kommunala forum är den 17 augusti, klockan 09.00-12.00 i sammanträdesrummet
Bolmen i Regionhuset.

Sida 3 av 3

