Kommunalt forum 2020-11-13
Datum: 2020-11-13
Tid: 9.00-11.00
Plats: Digitalt möte via Skype
Närvarande:
Region Kronoberg: Mikael Johansson (M), Sven Sunesson (C) och Henrietta
Serrate (S)
Alvesta kommun: Thomas Haraldsson (C), Camilla Holmqvist
Lessebo kommun: Christina Nyquist, Lars Altgård (S), Marcus Dackling (M),
Angelica Karlsson (C)
Ljungby kommun: Lars-Ove Johansson (C), Jennie Vidal
Markaryds kommun: Bengt Germundsson (KD) Joakim Pohlman (S), Svante
Melander
Tingsryds kommun: Anna Johansson (C), Christer Kratz
Uppvidinge kommun: Anders Käll (M), Niklas Jonsson (S) Anne Hallberg
Växjö kommun: Anna Tenje (M), Eva Johansson (C)
Älmhults kommun: Sonja Emilsson (M), Elizabeth Peltola (C) Eva Ballovarre (S),
Susann Pettersson
Länsstyrelsen: Kristina Zetterström och Maria Arnholm
Övriga deltagande:
Ulrika J Gustafsson, Region Kronoberg
Kristin Löf, Region Kronoberg
Hanna Lunding, Region Kronoberg
Peter Kirsten, Region Kronoberg
Christel Gustafsson, Region Kronoberg
Demokratiåret 2021
Landshövding Maria Arnholm informerar om Länsstyrelsens arbete med att
uppmärksamma demokratiåret 2021 i länet.
•

Det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika
rösträtt.
• Året ska användas till att sprida information till samtliga medborgare om
vikten av en fungerande demokrati.
• Riksdagens utställning om demokratins historia har under hösten ställts ut
i Alvesta.
• Den 18 januari planerar Länsstyrelsens en kick off för demokratiåret 2021
och 2022 . Målet är att öka valdeltagandet i Kronoberg år 2022 med extra
fokus på förstagångsväljarna i länet. Förhoppning om ett samarbete med
länets gymnasieskolor.
Mötesanteckningar kommunalt
forum 2020-11-13
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•
•

Länsstyrelsen har inlett samarbete med Linnéuniversitet och Smålands
museum för att höja medvetenhet kring demokratins betydelse i landet
och länet.
Länsstyrelsen kommer under början av år 2021 bjuda in regionen och
kommunen att underteckna en demokratideklaration som ska var grunden
för arbetet med demokratin i länet.

Lägesrapport: arbetet med Nära vården
Hanna Lunding, utredare på Region Kronoberg, presenterar en nulägesrapport
gällande arbetet i länet med Nära Vården..
•

•

•
•

•

Hanna Lunding presenterar resultatet av två utredingar som genomförst
nationellt.
o Göran Stiernstedt utredning En nationell samordnare för
effektivare resursutnyttjande inom hälso-och sjukvården –
Effektiv vård.
o Anna Nergårdh utredning Samordnad utveckling för God och
nära vård.
Nära vård är ett sätt att tänka, ett förhållningssätt kring hur man
organiserar all hälso-och sjukvård med utgångpunkt i patienters och
brukares individuella behov och förutsättningar. Nära vård är inte en ny
organisationsnivå eller en ny benämning av dagens primärvård. Det
innebär en strukturell förändring av hälso-och sjukvården där mer vård
ska bedrivas i öppna och flexibla vårdformer oavsett var individen
befinner sig. Det innebär också en kulturell resa för oss som medarbetare
och som invånare.
Primärvården är navet
Befolkningsökning fram till år 2027 och samtidigt blir fler äldre och yngre,
med vi blir allt färre i arbetsför ålder. Det innebär i förlängningen ett ökat
vårdbehov, kompetensutmaningar samt att skatteintäkterna inte ökar i
samma takt.
Arbetet i Kronoberg den närmsta tiden innebär bland annat:
o Utvecklingsstrategin Närmare Kronobergaren
o Arbete tillsammans med vårdkonsulten Sirona
o Plan för digifysiskt vård
o Process-och beslutsstruktur
o Kommunikation och utbildningssatsningar
o Dialogmöten om Nära vård
o Uppföljning av omställningen

Hanna Lundings bildspel bifogas minnesanteckningarna.
Bymässa Kronoberg
Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör, Region Kronoberg, informerar
om arbetet med Bymässa Kronoberg.
•

Under våren 2020 har Region Kronoberg tagit fram en förstudie under
namnet Bymässa 2030. Idén om en förstudie uppkom i nätverket BY2030,
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•
•

•

som är en plattform inom Smart Housing Småland (SHS). Region
Kronoberg är representerad i nätverkets styrgrupp. Dessförinnan har det
skett dialog mellan en rad olika aktörer i olika sammanhang. I januari år
2020 beviljades förstudiemedel för utredningen By/Bomässa 2030 i
Kronoberg. Under våren har White Arkitekter, tillsammans med
tjänstepersoner på avdelningen regional utveckling och SHS arbetat fram
förstudien under namnet Bymässa 2030.
Syftet är att öka inrikes flyttnetto. Nyckeln är att fundera på nya sätt att
bygga bostäder för att möjliggöra ett hållbart boende på landsbygden.
Staden är norm, och landsbygden lämnas utanför.
Strategiska utgångspunkter i förstudien:
o Nationellt unikt perspektiv genom ”Bymässa” istället för
”bomässa på landet”.
o Från landsbygden till byn -En positiv ingång.
o Gestaltad livsmiljö
o Attraktiv boendemiljö -Närheten och relationen till staden är
viktig, men inte allt.
Förstudien slår fast att det finns potential för uppdrag i Kronoberg. Men
det är viktigt med kommunernas intresse och medverkan.

En diskussion förs om intresse hos kommunerna. Älmhults kommun, Uppvidinge
kommun, Alvesta kommun, Lungby kommun, Tingsryds kommun och Lessebo
kommun tycker att låter intressant. Även Länsstyrelsen är positiv.
En statlig utredning om strandskyddet i Sverige genomförs just nu. Utredningen
ska lämna in sitt betänkande till Miljödepartementet senast den 30 november
2020. Diskussion först om att skriva fram ett gemensamt remissvar.
Lägesrapport: infrastruktur för bredbandsutbyggnad
Peter Kirsten, regional utvecklingssamordnare, föredrar arbetet med utbyggnaden
av bredbandet i länet.
•

Redogörelse för arbetet i Regionsamverkan Sydsverige med kartläggning
och analys. Beredningsgruppen för bredband innehåller en koordinator
från resp. län.

•

Kartläggning över utbyggnadsbehov i RSS.
o Totalt antal byggnader i RSS (5 regioner) ca 746 000

o Varav ca 278 000 utan fiber varav 2/3 delar är permanentboende
o Varav ca 145 000 i tätort

o Varav ca 133 000 utanför tätort är hälften permanentboende
•

Information om bredbandsstöd

Samplanering
Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande, lyfter handlingsplanen för
samplanering i Kronoberg som ska behandlas i kommunalt forum varje år.
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Den har diskuterats och godkänts i kommunchefsnätverket och nu väntar beslut i
varje enskild organisation. Markaryds kommun vill inte ta ställning under
kommunalt forum, utan inväntar beslut i KS. Inga synpunkter inkommer från
övriga kommuner som medverkar i kommunalt forum
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