Kommunalt forum 2020-09-11
Datum: 2020-09-11
Tid: 9.00-10-30
Plats: Digitalt möte via Skype
Närvarande:
Region Kronoberg: Mikael Johansson (M), Sven Sunesson (C) och Henrietta
Serrate (S)
Alvesta kommun:
Lessebo kommun: Christina Nyquist
Ljungby kommun: Anne Karlsson (S)
Markaryds kommun: Joakim Pohlman (S), Svante Melander
Tingsryds kommun: Anna Johansson (C), Mikael Jeansson (S)
Uppvidinge kommun: Anders Käll (M), Niklas Jonsson (S) Anne Hallberg
Växjö kommun: Anna Tenje (M), Eva Johansson (C)
Älmhults kommun: Eva Ballovarre (S), Susann Pettersson
Länsstyrelsen: Kristina Zetterström och Maria Arnholm
Övriga deltagande:
Martin Myrskog, Region Kronoberg
Ulrika J Gustafsson, Region Kronoberg
Kristin Löf, Region Kronoberg
Stefan Lundin, Region Kronoberg
Anders Unger, Region Kronoberg
Mathias Billmark, IT-plattform Småland och Öland
Catarina Petäjä Lindahl, Region Kronoberg
Information om nya sjukhuset i Växjö
Martin Myrskog, regiondirektör, och Stefan Lundin, projektledare, informerar om
det nya sjukhuset i Växjö.
•

Inriktningsbeslut i regionfullmäktige 29/5 2019
o Ett nytt sjukhus ska byggas i Växjö som ersätter nuvarande
Centrallasarett i Växjö
o Lokalplaneringen ska göras i samverkan med medarbetare och
invånare
o Den Nära vården ska stärkas (utgångspunkt hälso- och
sjukvårdens utvecklingsstrategi Närmare kronobergaren)
o Transparens ska råda genom hela processen
o Ljungby lasarett ska vara kvar och utvecklas
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o Avstämning av byggprocessen ska ske på varje regionfullmäktige
o Barnrättsbaserade beslutsunderlag

•

Preliminär huvudtidplan med driftsatt sjukhus 2028

•

Pågående aktiviteter med bland annat utredningar, underlag, detaljplan,
trafik och infrastruktur

•

Lokalisering i Räppe där det finns goda expansionsmöjligheter

•

Anpassningar av kollektivtrafik kring byggandet av sjukhuset

Mikael Jeansson (S), Tingsryds kommun, undrar hur anslutningen kommer se ut
från den sydöstra delen av länet och om den kommer att bli färdigställd i samband
med färdigställande av det nya sjukhuset?
Sven Sunesson (C) informerar om att flera lösningar diskuteras och att arbetet
pågår parallellt med arbetet med sjukhusbygget.

Information om tillgänglighetsguiden
Anders Unger, Region Kronoberg och Mathias Billmark, IT-plattform Småland
och Öland presenterar arbetet med tillgänglighetsguiden och dess framtid.
•

Arbetet med tillgänglighetsguiden initierades 2013 med syftet att kartlägga
tillgängligheten bland länens kultur- och besöksmål, förankra arbetet
mellan intressenter och kommuner samt genomföra en kartläggning om,
och så fall vilka, kompetensbehov som finns inom ramen för tillgänglighet
bland målgruppen.

•

Tillgänglighetsguiden lanserades 2019 och samtidigt tog IT-plattform
Småland & Öland AB över driften.

•

Nuläge för tillgänglighetsguiden; uppgifterna är inte alltid aktuella, guiden
har inte många besökare

•

Frågan är om det finns ett intresse av att bibehålla en tillgänglighetsguide?

•

Finns resurser inom kommunen för att ta ansvar för innehåll i en
tillgänglighetsguide? Finns ett intresse hos kommunerna att bibehålla en
tillgänglighetsguide?

•

Förslag om delat ansvar mellan kommuner och IT-plattform Småland och
Öland genom ett samverkansavtal.

Kommunalt forum beslutar att förslag på samverkansavtal diskuteras i
kommunchefsnätverket.
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Information om informerade studie- och yrkesval för ett livslångt
lärande
Catarina Petäjä Lindahl, Region Kronoberg, informerar om arbetet i Kronoberg
med studie- och yrkesval för länets unga.
•

Länk till film om vikten av hantverkare som skulle ha visats i början av
punkten: https://youtu.be/QlSv2GDHEIA

•

Under år 2020 har regionala utvecklingsnämnden beslutat att satsa på
studie- och yrkesvägledning för regionens unga.

•

Information om att välfärden fram till år 2026 kommer behöva 200 000
nya medarbetare.

•

Företag efterfrågar samverkan med skolan för att lindra kompetensbrist.

•

Bristande information till unga leder till att nära hälften av landets unga
mellan 18-24 år inte vet vilka jobb som kommer att behövas i framtiden
eller hur arbetsmarknaden fungerar.

•

En förstudie visar att det finns behov av studie- och yrkesvägledning för
Kronobergs unga.

•

Yrkes-SM 2020 arrangeras i Kronoberg, vilket innebär möjligheter att
satsa.
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