
Regionsamverkan Sydsverige
Minnesanteckningar möte Utvecklingsutskottet 180309

Mötet ägde rum fredagen den :i4/3 och genomfördes som ett telefonmöte

Mötet genomfördes som ett telefonmöte

Närvarande:
Johan Pohlman
Mätta Ivarsson
Therese Svensson Stoltz
Ponts Lindberg
Lennarth Förberg
Ulrika Geeraedts
Anne Arvidsson
Christina Mattisson med på skype
Christel Gustavsson med på skype

Frånvarande:
Carina Bengtsson
Akko Ka rlsson
Harald Hjalmarsson
Dag Hulefors
Malin Olsson
Jonas Magnusson
Ulrika Bengtsson
Anna-Lena CederströM
Helena Nilsson
Kristina Athlei

1. Fastställande av dagordning
Den utsända dagordningen godkändes

2.RSS Handlingsplan 2018
Begränsa uppdragen till utskotten från styrelsen. Tittat på våra huvuduppgifter/prioritering från
styrelsen som är arbetsmarknad, sysselsättning och kompetensförsörjning och bredband, kommer
tas upp på nästa möte med fördjupning. Även kommunikation kring Sydsverige som sen stark region
med möjlighet att göra skillnad ligger som prioritering från styrelsen.

Se handlingsplan gällande bredband. Påverkanspart uppåt. Hur gör vi med dem som tackar nej till
fiber? Hur kommer vi ut med välfärdsmedel till dem? Ta med dessa frågor till nästa möte. Ulrika
informerat om algoritmen som PTS har testkört, denna algoritm innebär att våra bredbandspengar
kommer att räcka längre

3. Överenskommelse AF/ process för positionspapper
Kompetensförsörjning och sysselsättning - framtagande av överenskommelse, positionspapper och
lösningsfokuserade avtal/strategi för påverkan.
Processen 2018 ärtre steg:
1. Framtagande av överenskommelse mellan regionerna och arbetsförmedlingen(maj).
2. Positionspapper(juni).
3. Lösningsfokuserade avtal/strategi för påverkan (hösten/vinter).
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Ulrika går igenom uppdraget, tidsram. Viktigt med tät dialog med arbetsförmedlingen på regionalt
håll. Ha en gemensam överenskommelse inom RSS och arbetsförmedlingen. Det är viktigt att
arbetsförmedlingen tycker att vårt positionspapper är viktigt. Fråga som kom upp är - Hur tar vi oss
an överenskommelsen?. Arbetsgrupp tillsätts för att tillsammans med arbetsförmedlingen ta fram ett
utkast till utskottet som sedan beslutar och skickar det vidare till styrelsen. Fokus är att påverka men
inte att samarbeta för samarbetets skull. Samarbete när vi ser att det fungerar, gränsöverskridande
mellan länen. Få finansiering från nationellt plan som RSS disponerar då det är vi som ser vad vi kan
satsa på gränsöverskridande.

Positionspapper: Förslag på positionspapper. Indelad i två delar. Del 1 - Regionala förutsättningar, del
2 - Den regionala kompetensförsörjningen.
Ta del av överskott som finns inom RSS för framtagande av positionspapper.
Förslag på tidplan/processplan presenteras.

B Upphandla konsult 3/5 - konsultens uppdrag är att göra analys för de regionala
förutsättningarna.

B Regionerarbete med del l som ska vara klartill 10 maj.
B Konsult(och regioner) arbetar med del 2 som ska vara klartil1 10juni.
e Me[[an [0/5 och].0/6 ska en sammanstä]]ning av regionernas arbete sammanstä]]as.

Slutprodukt ska vara klart till 21 juni.

Viktigt att det inte blir två diskussioner mot nationell nivå - måste komma från ett håll. Hur
förankrar vi detta på hemmaplan? När RSS utvecklingsutskott är nöjd med utkastet så går det till
styrelsen. Nämnd etc. får se utkastet innan det går till styrelsen. Sträcka ut processplan till
beslutsplan. Beslut på upplägg och förslag.

4.0vrigt.
OECD-rapport, jämföra dessa till hösten. Invänta publicering - titta på rapporterna i aug/sept
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