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Uppdrag
Målsättningen i regionala utvecklingsutskottet är
att utifrån en sydsvensk horisont och från ett
regionalt utvecklingsperspektiv tillsammans bli en
stark röst gentemot den nationella nivån och
därigenom öppna upp för dialog i nationella
frågor, samt att Sydsverige blir en synlig aktör i ett
internationellt perspektiv.
Ur handlingsplan 2017 sidan 3.

Planerade aktiviteter 2016‐2017
Ta fram ett positionspapper för regional utveckling inom
områdena
‐ Inkluderande arbetsmarknad
‐ Näringslivets konkurrenskraft
‐ Attraktiva livsmiljöer
*Analysera faktaunderlag och utvecklingsstrategier samt
övriga analyser såsom OECD‐rapporter.
*Ta fram en aktivitetsplan för hur Greater Copenhagen,
Östersjösamarbetet samt andra internationella
samarbeten kan bidra till en hållbar utveckling i
Sydsverige.
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Planerade aktiviteter 2016‐2017
*De gemensamma prioriteringarna / aktiviteter /
samarbeten ska ske på en nivå som gagnas av att många
partner / partners involveras och där stora geografier
behöver samordna sig över administrativa gränser.
*Ta fram aktiviteter som ökar genomförandekraften
genom att involvera fler aktörer och därigenom
koordinera händelseförloppen.
*Tillgängligheten till bredband är en viktig
utvecklingsfråga och en demokratifråga. Tillgängligheten
behöver ökas för att på bred front ta tillvara
digitaliseringens möjligheter.

Planerade aktiviteter 2016‐2017
Genom samverkan kan de sydsvenska regionerna stärka
sin möjlighet att få till stånd en snabb
bredbandsutbyggnad.

Ur handlingsplan 2017 sidan 4.
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2016 – 2017
Detta har vi gjort
• Sysselsättning / kompetensförsörjning
•

•
•

Med koppling till styrelsen har fokus under 2017 varit kring sysselsättning och
kompetensförsörjning och att ta fram ett förslag till modell för samarbete mellan den
nationella politiska nivån och den regionala politiska nivån. Dialog har framgångsrikt
förts med arbetsmarknadsutredningen, ansvariga i regeringen samt representanter för
berörda myndigheter.
Seminarium på Almedalen ”hur kan regionerna jobba med arbetsmarknadsfrågorna”
Uppdrag från generaldirektören för AF och ordföranden i RSS att ta fram en
formaliserad modell för regionalt inflytande över arbetsmarknadspolitiken

2016 – 2017
Detta har vi gjort
•

Påbörjat arbetet med en aktivitetsplan för hur vi får till stånd en snabb
bredbandsutbyggnad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

På försommaren har det varit möte med bredbandskoordinatorer från Halland, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och
Jönköping. En lägesbild av hur utbyggnaden ser ut i respektive region har tagits fram där följande beskrivs
Regionalt mål/delmål
Anslutningsgrad per kommun och region (använd PTS bredbandskarta som utgångspunkt)
Fördelning mellan tätort och landsbygd
Finns aktiva fiberföreningar, var och antal
Mobiltäckning (tillgång)
Aktiva aktörer i respektive region
Aktörernas marknadsandelar per kommun och region
Var ligger det strategiska ansvaret i respektive kommun (kommunen eller stadsnätet)
Finns regionala och/eller kommunala bredbandsstrategier
Vad säger i så fall befintliga regionala strategier
Stöd genom landsbygdsprogrammet i form av återstående stöd, inneliggande ansökningar (belopp), beviljade
stödpengar
Kopparnätets nedsläckning (berörda anslutningar enligt Telias listor och hur de ligger i förhållande till
fiberutbyggnaden
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2018
Detta vill vi göra framöver ….
•
•

Genomföra modell för regionalt inflytande över arbetsmarknadspolitiken.
Samordna och koordinera en utbyggnad av bredband så att det nationella målen nås

Förslag i dagens handlingar
Prioriteringar för 2018 Sid 5 (19)
A. Försöksverksamhet med genomförande av arbetsmarknadsinsatser och
kompetensförsörjning.
F. Prioritering av insatser när det gäller bredbandsutbyggnad

Frågeställningar / diskussion
Hur gör vi….?
Hur får utskotten ett rimligt uppdrag?

Vad är viktigast….?
För att utskottets arbete ska bära frukt så krävs av
respektive organisation att det avsätts tjänstemannatid,
inte att detta ”ska också göras utöver allt annat”.
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