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Anna Fransson, Robert Olesen, Suzanne Frank, Joakim
Pohlman, Martin Myrskog
Thomas Haraldsson, Thomas Johnsson, Kristiina Kosunen
Eriksson
Lars Altgård, Anders Jonsäng, Christina Nyquist
Magnus Gunnarsson, Carina Bengtsson
Bengt Germundsson, Svante Melander
Mikael Jeansson, Laila Jeppsson
Åke Carlsson, Lars Engqvist
Anna Tenje, Pär Schöldberg, Åsa Karlsson Björkmarker,
Monica Skagne
Eva Ballovarre, Elizabeth Peltola,
Ingrid Burman, Anders Flanking
Christel Gustafsson, Region Kronoberg
Lena Carlborg, Region Kronoberg
Johan Jarl, Region Kronoberg

Anna Fransson, regionstyrelsens ordförande, hälsar välkommen och föredrar
dagordningen. Under övriga frågor kommer Tylösandsdagarna 2018 att tas upp.
1. Modell för ett uppkopplat Kronoberg - kartläggning av bredband i Kronobergs
län
Medverkande: Lena Carlborg, bredbandssamordnare Region Kronoberg
Joakim Pohlman, regionala utvecklingsnämndens ordförande, informerar om
nuläget i projektet. Under hösten har workshops med parterna genomförts för
framtagande av modell för genomförandet av utbyggnaden. Den sista
workshopen genomförs den 1 december. Regionen har avsatt 10 mkr per år till
2020 för utbyggnaden.
Bredbandssamordnare Lena Carlborg informerar om följande:
- Fördjupad information om workshops för framtagande av modell för
utbyggnad.
- WSP kartlägger utbyggnadsbehovet i Kronoberg, Kalmar och Jönköping.
Total investeringskostnad för att fibrera återstående bostäder i Kronobergs
län uppgår till ca 2 miljarder kr.
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En avsiktsförklaring som förtydligar regionens och kommunernas roller har
tagits fram och skickats för påseende. Avsiktsförklaringen är ett erbjudande
till kommunerna att ansluta sig. Inriktningen är att avsiktsförklaringen ska
beslutas av regionstyrelsen i december 2017 och därefter skickas ut till
kommunerna för beredning.
Nya affärsmodeller uppstår där utbyggnad av e-tjänster i välfärden kan
genomföras genom kommunal finansiering för de hushåll där endast
samhällsportalen används. Om brukaren senare vill ansluta även till övriga
nätet övergår hela kostnaden till kunden.

Bland annat lämnas följande synpunkter:
- Samarbete med de aktiva bredbandsföreningarna, syftande till en utökning av
dessa, är en väg framåt.
- Samverkansmodellen kan leda till en konflikt med andra befintliga stödsystem.
- Regionens avsatta medel är låga i förhållande till den totala
investeringskostnaden.
2. Samplanering i Kronoberg
Medverkande: Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör Region Kronoberg
Regionala utvecklingsdirektören informerar om aktuellt inom fysisk planering och
samplanering:
- Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete har reviderats.
- Regeringens budget för 2018.
- En ansökan om medel till projekt för samplanering i länet har tagits fram och
behandlats av regionala utvecklingsnämnden. Projektet syftar till förstärkt samverkan
och informationsutbyte mellan aktörerna för att få in fler perspektiv tidigare i
samhällsplaneringen. Regionen står för projektet och kommunerna erbjuds att ansluta,
antingen från start eller senare. Ansökan återremitterades av regionala
utvecklingsnämnden i oktober 2017.
Bland annat lämnas följande synpunkter vid mötet:
- Samverkan inom samhällsplaneringen är positivt, men måste bygga på arbetssätt som
respekterar aktörernas olika roller och kompetenser.
- Viktigt att frågan hanteras politiskt, eftersom den har strategisk betydelse.
- Behov finns även av samplanering med grannlänen.
- Viktigt att syfte och mål är tydligt definierat, liksom nyttan för de deltagande.
3. Green Act
Behandlas vid nästa kommunala forum.
4. Aktuella regionala projekt
Medverkande: Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör Region Kronoberg
Information om aktuellt inom regional utvecklings projektverksamhet redovisas:
- Kompetensförsörjning, bland annat Mot nya höjder, Konsulttimmen och VäxArena
steg 2.
- Digitalisering, Världen i vardagsrummet och eventuellt Vinnväxt-ansökan med
Linnéuniversitetet.
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Folkhälsa, Skottlandsmodellen. Mer information om projektet redovisas vid
kommunala forum.

5. Etablering av statliga myndigheter – lägesrapport
Medverkande: Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör Region Kronoberg
Lägesrapport för arbetet med etablering av statliga myndigheter i länet redovisas.
Region Kronoberg, Linnéuniversitetet, länsstyrelsen och länets kommuner
lämnade i juni 2016 en gemensam skrivelse till regeringen som underlag för
fortsatt dialog om statlig etablering i länet. Regeringen har därefter meddelat att
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) kommer att
omlokaliseras till Växjö senast den 1 februari 2019.
I arbetet inför skrivelsen identifierades ett antal områden där regionen är särskilt
intressant för statlig etablering, framförallt IT. Arbetet fortsätter nu inom dessa.
Länsstyrelsen arbetar för en utlokalisering av statens servicecenter till Växjö.
Förhoppning finns även att regionen kan få en del av de nya uppdrag som
kommer ges försäkringskassan.
6. Internationella samarbeten
Regionfullmäktige fastställde i mars 2017 en internationell strategi med kriterier för
regionens internationella samarbeten. Därefter har regionens nuvarande samarbeten setts
över. Projekt som inte uppfyller kriterierna kommer avslutas och eventuellt ersättas med
andra. Om brett önskemål finns från kommunerna ska regionen stödja, men vid olika
intressen måste regionen prioritera.
Anna Fransson ställer fråga till kommunerna om fortsatt deltagande i Euroregion Baltic,
där regionens deltagande bedöms som lågt i förhållande till arbetet som krävs. Flera
deltagande kommuner har idag projekt där möjlighet finns att söka medel inom ERB, och
önskar därför att regionen ska fortsätta vara medlemmar.
Regionens ståndpunkt är att vill avsluta Sydafrikaprojektet, där den främsta aktiviteten idag
sker genom medlemskap i Monitoring Committe. En Monitoring Committe är nödvändigt
för utvecklingsprojekt, varför någon kommun i så fall behöver överta ansvaret.
Vid den påföljande diskussionen lämnas bland annat följande synpunkter:
- Viktigt att kommunernas nytta vägs in i regionens kriterier för internationella projekt.
- Samordning är viktigt vid beslutsfattande för alla aktörer.
- Demokratiinsatser är viktiga i dagens värld.
- Vid avslutande av projekt behöver informationen vara noggrann till alla inblandade, så
att projekt avslutas på ett snyggt sätt,
7. Övriga frågor
Joakim Pohlman informerar om Tylösandsdagarna 2018. Han ställer fråga om
ledningsdagarna ska fortsätta som hittills eller genomföras i någon annan konstellation.
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Bland annat lämnas följande synpunkter:
- Programmets kvalitet är avgörande. Mål och syfte för dagarna kan behöva förtydligas
för att utveckla detta.
- Budgetperiod och valår under 2018 gör det svårt för förtroendevalda att hinna med
ledningsdagarna. Ett alternativ kan vara att inrikta dagarna mer mot tjänstemännen.
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