Mötesanteckningar

Mötesanteckningar – Kommunalt forum
Datum: 2020-03-06
Tid: 9.00-12.00
Plats: Bolmen, regionhuset, Växjö
Närvarande:
Region Kronoberg: Mikael Johansson (M) och Sven Sunesson (C)
Alvesta kommun: Thomas Haraldsson (C), Camilla Holmqvist
Lessebo kommun: Lars Altgård (S), Marcus Dackling (M), Christina Nyquist
Ljungby kommun: Anne Karlsson (S), Magnus Gunnarsson (M) och Jonas Jönsson
Markaryds kommun: Bengt Germundsson (KD)
Tingsryds kommun: Anna Johansson (C), Mikael Jeansson (S), Patrick Ståhlgren (M)
och Christer Kratz
Uppvidinge kommun: Anders Käll (M) och Anne Hallberg
Växjö kommun: Anna Tenje (M), Tomas Thornell (S), Eva Johansson (C)
Älmhults kommun: Eva Ballovarre (S), Elizabeth Peltola (C) och Susann Pettersson
Länsstyrelsen: Kristina Zetterström
Övriga deltagande:
Max Hector, Länsstyrelsen i Kronobergs län
Martin Myrskog, Region Kronoberg
Ulrika J Gustafsson, Region Kronoberg
Elin Lindskog, Region Kronoberg
Christel Gustafsson, Region Kronoberg
Mats Johnsson, Region Kronoberg
Christian Blomkvist, Region Kronoberg
Jenny Fröberg, Region Kronoberg
Thomas Ragnarsson (M), Region Kronoberg

1. Information om Covid-19 i Kronobergs län

Christian Blomkvist, smittskyddsläkare, informerar om Covid-19:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smittsamhet och inkubationstid
Symptom
Riskgrupper
Behandling
Dödlighet
Skyddsutrustning
Folkhälsomyndighetens information till skolor och förskolor
Sjukskrivning, avstängning mm
Nationell samverkan
Samverkansmöten i Kronobergs län

Kommunalt forum diskuterar att det är viktigt att rätt personer i aktuell kommun
snabbt får information vid bekräftade fall då någon av kommunens verksamheter
är berörda. Frågan om vem regionen ska ta kontakt med inom respektive kommun
kommer att diskuteras på kommande G-SAM-möten.
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Max Hector, beredskapsdirektör länsstyrelsen, informerar om organisationen för
krissamverkan i Kronobergs län. Avseende Covid-19 finns det en analysgrupp som
bevakar läget och det hålls samverkansmöten två gånger i veckan med länets
aktörer. Det råder fokus på enhetligt budskap och tydlighet från alla aktörer.

2. Information om höga flödena i länet

Max Hector, beredskapsdirektör länsstyrelsen, redogör för krisberedskapen i
samband med höga flödena i länet.

3. Information om sms-livräddare

Mats Johnsson, beredskapsstrateg, Region Kronoberg, informerar om
SMSlivräddar-tjänsten som är ett system för att larma frivilliga att utföra hjärt- och
lungräddning och hämta hjärtstartare vid misstänkta hjärtstopp.
Bakgrunden är att 10,5 procent överlever om HLR påbörjas innan
ambulans/räddningstjänst jämfört med 4 procent om HLR påbörjas av
ambulans/räddningstjänst (Hasselqvist-ax et al. NEJM. 2015)
Vidare kan 70 procent överleva om de defibrilleras av publika hjärtstartare jämfört
med 42 procent om ambulans/räddningstjänst utför defibrilleringen (Ringh et al.
Resucitation 2015).
HLR-rådet stöder införandet av ett nationellt livräddarsystem med frivilliga
livräddare som larmas vid misstänkt hjärtstopp.
Region Kronoberg föreslår att det bör finnas en samverkan mellan regionen och
länets kommuner avseende sms-livräddning. Detta skulle skapa en större
medvetenhet bland allmänheten och därmed få fler att registrera sig.
Kommunerna instämmer att det är en bra tjänst och ser positiva på ett införande
men ställer sig negativa till regionens förslag till kostnadsfördelning. Kommunerna
är beredda att ställa upp med kommunikationsinsatser. Frågan kommer att
diskuteras på kommunchefsmöten samt socialchefsmöten.

4. Samplanering

Jenny Fröberg, regional utvecklingssamordnare och Christel Gustafsson, regional
utvecklingsdirektör redogör för projektet samplanering som avslutades den 31
december 2019. Projektet pågick under 2018 och 2019 och syftade till att
åstadkomma effektivare, samordnade och mer friktionsfria planeringsprocesser i
Kronobergs län. De planeringsprocesser som avses är Regionala
utvecklingsstrategin (RUS), Länstransportplanen (LTP),
Trafikförsörjningsprogrammet (TFP) och Översiktsplanerna (ÖP). Aktörerna som
har deltagit i arbetet är Region Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronoberg,
Trafikverket och länets åtta kommuner. Det är framför allt tjänstepersoner som
har deltagit i projektarbetet. Projektets styrgrupp har bestått av representation från
Region Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Lessebo kommun, Ljungby
kommun (t.o.m. april 2019), Markaryd kommun (fr.o.m. maj 2019) och Alvesta
kommun (fr.o.m. maj 2019).
Projektet hade bl.a. till uppgift att ta fram en bestående plattform för Samplanering
Kronoberg utifrån tre aspekter:
• Arbets- och mötesformer
-

För planerare
För politik och ledning
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• Gemensamma planeringsunderlag
-

Fakta
Analyser
Framtidsbilder

• Webbaserade verktyg
Projektet har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för hur Samplanering
Kronoberg kan se ut framöver, dels utifrån formerna för samarbetet och
organisation och dels utifrån vad verksamheten kan bestå av under de närmaste
åren. Under projekttiden har det här arbetet benämnts Samplaneringsmodellen.
Jenny Fröberg och Christel Gustafsson får i uppdrag att återkomma med:
-

Förslag till handlingsplan
Effektiviseringsvinster
Vilka processer som avses

5. Information om Yrkes-SM

Utgår från dagens sammanträde. Information om resa till Helsingborg den 23 april
skickas ut.

6. Information om modellen Omställning Kronoberg
Utgår från dagens sammanträde.

7. Översyn av VoB Syd

Anna Tenje informerar om att det pågår en översyn av VoB Syd som kan komma
att leda till organisationsförändringar. VoB Syd är ett offentligägt företag som
tillhandahåller tjänster inom socialtjänstens område. Bolaget drivs på
samhällsnyttig grund utan vinstsyfte. Ägare är kommunalförbundet VoB
Kronoberg och Kommunförbundet Skåne och därigenom indirekt samtliga
kommuner i Kronoberg och Skåne.
Det framhålls att det är viktigt att kommunerna bevakar arbetet med översynen
och dess resultat. Frågan kommer att tas upp på kommunchefsmöten samt
socialchefsmöten.

8. Övrigt

Nästa kommunala forum den 8 maj kommer att vara en workshop med temat ”Att
leda välfärd i den digitala revolutionen”. Workshopen anordnas på Videum
Science Park, Framtidsvägen, Växjö kl. 08.45-15.00
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