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Anna Fransson hälsar välkommen och föredrar dagordningen. Carina Bengtsson har
anmält som övrig fråga att hon vill ha en diskussion om ansvar och gränsdragning för
hemsjukvården mellan regionen och kommunerna.
1. Modell för bredband i Kronobergs län - lägesrapport
Medverkande: Lena Carlborg, Region Kronoberg
Regeringen har fastställt som målsättning att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt
bredband till 2025. Region Kronoberg har uppdraget som bredbandssamordnare för
Kronobergs län. Regionens målsättning är att 98 procent av invånarna i länet ska ha tillgång
till snabbt bredband till 2020. Regionala utvecklingsnämnden har tagit ett inriktningsbeslut
om att ta fram en modell för utbyggnad med en upphandlad partner, liknande det arbetssätt
som används av Region Halland. Arbetet ska löpande förankras i kommunalt forum.
Vid mötet redovisas lägesrapport för projektet. Nulägesanalys och intervjuer med olika
aktörer har genomförts. Arbetet går nu vidare med ett antal workshops för styrgruppen
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under hösten 2017. Förslag till datum kommer att skickas ut. Slutrapport över uppdraget
redovisas i december 2017.
Kompletterande intervjuer kommer att genomföras med ansvariga politiker i kommunerna.
Kontakt inför intervjuerna tas genom respektive kommunchef.
Det är viktigt att kommunerna kan lämna synpunkter under den pågående fasen, innan
regionen går in i en eventuell upphandling. Det är även viktigt att kommunerna
kontrollerar så att styrgruppen har rätt sammansättning.
2. På gång inom regional utveckling
Medverkande: Christel Gustafsson, Region Kronoberg


Ansökan om yrkes-SM
Region Kronoberg och Växjö kommun har ansökt om att arrangera Yrkes-SM. Besked
lämnas i september.



Aktuellt inom projektansökningar
o Projektmedel har beviljats för bland annat:
- Kompetens i Kronoberg, för att höja småföretags rekryteringskompetens.
- Konsultstöd till små företag i Kronoberg.
- Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg, för att minska antalet korta bilresor.
- Superbuss, för snabbare och bättre bussresor för orter utan järnväg.
o Plan finns för att höja regionens kompetens för ansökningar inom hälso- och
sjukvården.
o Regionens prioriterar att vara ett stöd för kommunerna. Kommunerna
uppmanas ta kontakt med regionen om möjlighet att söka projektmedel.



Region Kronobergs konferensverksamhet
o Kommande konferenser:
- Implementering av Agenda 2030
- Mat 2017
o Tar gärna emot inspel för hur kurs- och konferensverksamheten kan utvecklas.

Vid den påföljande diskussionen lämnas följande kommentarer:
 Det är viktigt att projektet Superbuss inkluderar linjer där båda orterna saknar järnväg
och även för resor över länsgränserna. Projektet får inte genomföras som ersättning för
planerade tåglinjer.
3. Framtidens arbetsmarknadspolitik
Medverkande: Anna Fransson, Region Kronoberg
Inom Regionsamverkan Sydsverige diskuteras ett eventuellt pilotprojekt för en regional
arbetsmarknadsorganisation. Organisationen ska baseras på den modell som används för
länstransportplaner, vilket innebär att statliga medel avsätts som regionen gör prioriteringar
inom.
De deltagande ställer sig positiva till fortsatt arbete med en ansökan. En kommentar är att
det är viktigt att hitta en form för näringslivet att delta i projektet.
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4. Aktuella remisser – Regional kulturplan och Länstransportplan
Medverkande: Ulrika Joelsson Gustafsson, Region Kronoberg
Ovanstående planer har remitterats till kommunerna av regionen. Eftersom statens direktiv
inkommit sent skickades remisserna till kommunerna för handläggning över sommaren.
5. Sammanträden för Kommunalt forum 2018
Mötesdatum för 2018 fastställs:
- 21 februari
- 2 maj
- 29 augusti
- 24 oktober
6. Övriga frågor
Carina Bengtsson önskar en diskussion om förtydligande av ansvaret och gränsdragningen
för hemsjukvården mellan regionen och kommunerna. Frågan kommer att följas.
7. Nästa kommunala forum
Förslag till datum kommer att skickas ut.
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