Mötesanteckningar

Mötesanteckningar – Kommunalt forum
Datum: 2019-03-22
Tid: 9.00–11.30
Plats: Bolmen, Regionhuset, Växjö
Närvarande:
Region Kronoberg:
Alvesta kommun:
Lessebo kommun:

Mikael Johansson (M) och Sven Sunesson (C)
Thomas Johnsson (M) och Thomas Haraldsson (C)
Angelica Karlsson (C), Marcus Dackling (M) och
Christina Nyquist
Ljungby kommun:
Lars-Ove Johansson (C), Magnus Gunnarsson (M) och Anne
Karlsson (S)
Markaryds kommun: Sven Jansson (C)
Tingsryds kommun: Christer Kratz
Uppvidinge kommun: Niklas Jonsson (S) och Anders Käll (M)
Växjö kommun:
Eva Johansson (C), Oliver Rosengren (M) och Monica Skagne
Älmhults kommun:
Elizabeth Peltola (C) och Roland Eiman
Länsstyrelsen:
Ingrid Burman och Anders Flanking
Övriga deltagande:
Andreas Liljenrud, Region Kronoberg
Martin Hedenmo, Region Kronoberg
Per Hansson, Region Kronoberg
Ulrika J Gustafsson, Region Kronoberg
Elin Lindskog, Region Kronoberg
Ola Agermark, Alvesta kommun
1. Samarbetsavtal Småland-Blekinge-Hallands
representationskontor i Bryssel 2019-2022
Andreas Liljenrud, biträdande regional utvecklingsdirektör, informerar om att
regionstyrelsen den 20 mars 2019 godkände ett nytt samarbetsavtal för SmålandBlekinge-Hallands representationskontor i Bryssel 2019-2022.
EU är en viktig del av Småland-Blekinge-Halland och Småland-Blekinge-Halland
är en aktiv part i Bryssel. Genom att vara på plats i Bryssel och i olika
sammanhang lyfta fram Småland-Blekinge-Hallands ståndpunkter och
förutsättningar kan beslutsfattare få en ökad förståelse för regionen och därmed
ökar möjligheten till påverkan och att politiska beslut samt finansieringsmöjligheter
utformas på ett sådant sätt att detta gynnar regionens utveckling.
Verksamheten ska i huvudsak omfatta:
1. Intressebevakning av frågor prioriterade av ägarna: Politiska initiativ och
lagförslag, programutformning, finansieringsformer och samverkansplattformar
inom de fokusområden som ägarna identifierat.
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2. Påverkansarbete i de frågor som ägarna via intressebevakningen identifierat som
viktiga för hela eller delar av regionen.
3. Service till medlemmarna genom att Brysselkontorets medarbetare regelbundet
besöker regionen, tillhandahåller information via direktkontakter, webbsida och
veckobrev, tar emot studiebesök på plats i Bryssel samt i övrigt verkar för
medlemmarnas intressen.
4. Kontaktskapande verksamhet genom att förmedla kontakter i Bryssel samt
biträda medlemmarna i planering av studiebesök och annan informations- och
kontaktservice.
5. Kunskapshöjande insatser genom att Brysselkontorets medarbetare är
behjälpliga som experter vid utbildningsinsatser hos medlemmarna och
regionernas aktörer.
6. Marknadsföring och profilering av regionen och medlemmarna på plats i
Bryssel.
Vidare informeras om kommande Europaforum Småland Blekinge Halland den 16
maj 2019.
2. Aktuella regionala utvecklingsprojekt
Andreas Liljenrud, biträdande regional utvecklingsdirektör, informerar om
regionala projekt inom kompetensförsörjningsområdet kopplat till
välfärdsuppdraget. Några projekt som löper ut 2019 är:
- Make IT Happen,
- Mot nya höjder och
- Kompetens i Kronberg
Några projekt som är på gång är:
- Användardriven innovation för offentlig förvaltning,
- Verklighetslabbet (12 april på Utvandrarnas hus) och
- Barnets bästa gäller i Kronoberg.
Vidare lyfts frågan om att försöka få yrkes-SM 2022 till Kronobergs län.
3. Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2021-2030
Martin Hedenmo, regional utvecklingssamordnare, och Per Hansson,
infrastrukturplanerare, informerar om bakgrund och syftet med
trafikförsörjningsprogrammet samt förslag på process för framtagande av det nya
programmet enligt nedan.
- Framtagande av remissförslag till TFP april – november 2019.
- Remiss ut till kommuner, myndigheter, omkringliggande län, andra intressenter,
länsinvånarna december 2019 – mars 2020.
- Revidering av förslag till TFP april 2020 – september 2020.
- Beslut om ny TFP november – december 2020.
Vidare redogörs för vilka utredningar och underlag som kommer att behöva tas
fram samt för parallella processer.
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I anslutning förs en diskussion kring mötesformerna i samband med framtagande
av programmet och hur kommunerna ska involveras i processen.
4. Business Region Kronoberg
Andreas Liljenrud, biträdande regional utvecklingsdirektör, och Ola Agermark,
näringslivsutvecklare Alvesta kommun, informerar om forumet Business Region
Kronoberg.
Region Kronoberg samordnar sedan regionförbundstiden länets
näringslivsansvariga i ett nätverk som träffas en heldag varje månad. Nätverket har
ett synnerligen gott samarbete och arbetar prestigelöst och utifrån det regionala
perspektivet då företag och etableringar sällan bryr sig om några kommungränser.
Samarbetet har vid flera tillfällen lett till att företag stannat inom regionen eller valt
att etablerat sig här. Nätverkets inställning är att en blivande business region ska
attrahera befintliga och potentiella företag till regionen i första hand, då det är svårt
för den enskilda kommunen att mobilisera resurser för att marknadsföra sig och få
genomslag i den konkurrens som råder mellan större kommuner och regioner.
Utifrån identifierade utmaningar har en handlingsplan tagits fram som föreslås
gälla som Region Kronobergs handlingsplan för näringslivsområdet. 2019
innehåller den fyra prioriterade områden:
- kompetensförsörjning,
- kompetensutveckling,
- förenkla/etablera – interna processen och
- analys och prognos
Formerna för Business Region Kronoberg föreslås vara ett partnerskap via
avsiktsförklaring mellan kommunerna och Region Kronoberg som ska pågå i
minst tre år för att det ska gå att kunna utläsa resultatet. Region Kronoberg är
ansvarig ägare och styrgruppen utgörs av nätverket samt samordnare och regional
utvecklingsdirektör.
5. Linjetrafikupphandling 2023
Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande, informerar om att arbetet med
upphandling av linjetrafik inför 2023 har påbörjats. Regionstyrelsens arbetsutskott
har utsetts till politisk styrgrupp för beredning av direktiv till trafiknämnden
avseende upphandling av linjetrafik inför fastställande. På regionstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde den 9 april kommer ett diskussionsunderlag som
belyser tidplan, beslutsprocess, samt eventuella politiska avvägningar inom ramen
för Region Kronobergs styrande dokument att redovisas.
7. Utbyggnad av bredband i Kronobergs län
Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande, redogör för tidigare
diskussioner kring utbyggnad av bredband i Kronobergs län. Samtidigt har
Regionsamverkan Sydsveriges utskott för regional utveckling fått i uppdrag att
utarbeta en konkret handlingsplan kring samordning av insatser när det gäller
bredbandsutbyggnad och digitalisering. Redovisning av uppdraget sker den 9 maj
varav det föreslås att nästa mötesdatum för Kommunalt forum ändras från den 8
maj till den 23 maj.
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6. Centrallasarettet i Växjö – nybyggnation eller ombyggnation
Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande, redogör för diskussionerna
kring att bygga om befintliga centrallasarettet i Växjö eller att bygga ett nytt
sjukhus i Växjö. Regionstyrelsens arbetsutskott gav den 15 januari 2019
regiondirektören i uppdrag att inleda en förstudie där de båda alternativen ska
belysas.
Ärendet kommer att behandlas på regionstyrelsens arbetsutskotts nästa
sammanträde den 9 april.
8. Formerna för kommunalt forum
Mikael Johansson (M), informerar om formerna för Kommunalt forum den
kommande mandatperioden. Det beslutas att kommunchefsgruppen får i uppdrag,
att i samråd med kommunstyrelseordförandena, samordna ärendena till
Kommunalt forum där kommunerna är beslutande myndigheter.

9. Övrigt
Thomas Haraldsson (C) lyfter frågan om det i någon kommun eller i Region
Kronoberg finns planer på att även i år erbjuda gratis busskort till ungdomar.
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