
Överenskommelsen mellan RSS och AF

• Övergripande syfte att främja strategisk samverkan

• 4 aktivitetsmål

• Styrgruppen och arbetsgruppen har haft 3 möten vardera 

under 2020



Aktivitetsmål 1:

En första sammanställning av befintliga prognoser och 
analyser av kompetensbehov i hela Sydsverige har tagits fram.

• Sammanställningen är framtagen och godkänd.



Aktivitetsmål 2:
En kartläggning av de utvecklingsområden där regionerna och 
Arbetsförmedlingen kan ansöka om EU-medel för 
utbildningsinsatser har tagits fram.

• Vi är aktiva under pågående programmeringsperiod, både vad gäller 
Socialfonden och Regionalfonden.

• Vi avvaktar med precisering av överenskommelsens andra aktivitetsmål 
tills vi har beslut om kommande strukturfondsprogram.



Aktivitetsmål 3:
En samlad analys av utbildningsutbudet, med fokus på 
yrkesutbildning, i Sydsverige har tagits fram.

• En pilotstudie av utbuds- och efterfrågesidan för de viktigaste 
bristyrkena i respektive Region baserat på AF:s prognoser om bristyrken.

• Arbetet har pausats. Vi inväntar AF:s nästa arbetsmarknadsprognos och 
yrkesprognos (kommer vid årsskiftet).

• Coronapandemin förändrar mycket av den tidigare tänkta planeringen.

• Vi deltar i RegLab-projektet ”Regionalt kompetensbehov”, samt i SCB:s 
Trender & prognoser 



Aktivitetsmål 4:

En strategi för hur man regionalt hanterar och samordnar 
arbetet med omställning har tagits fram.
• Vi har tagit del av Region Kronobergs omställningsstrategi och fördjupat 

oss i TVV:s omställningsguide.

• Ett ömsesidigt lärande som intensifierat arbetet inom varje region.

• Inte en enda omställningsstrategi. Region Kronobergs omställnings-
strategi kan utgöra modell för regionala omställningsstrategier i dessa 
coronatider.



Överenskommelsen mellan RSS och AF

• Överenskommelsen gäller t.o.m. 2021-05-31. 

• Styrgrupp och arbetsgrupp föreslår att Överenskommelsen 
ses över, förnyas och förlängs.



Beredningsgruppen för bredband
Effekter av Corona

- Efterfrågan har ökat
- Digitala klyftorna uppmärksammas tydligare
- Cyberhot ökat
- Investeringstakten sjunker
- Kapacitetsuttaget i stort detsamma men uttaget har bytt plats
- Glappet mellan digitala effektuttaget (digitalisering) kontra den digitala 

infrastrukturen ökar



Inget bredband ingen digital omställning
- bredband ett medel för att nå ett mål!



Systemanalys
- i syfte att utveckla ett ändamålsenligt system

Driftsfokus – ett system som fungerar
- Brister såsom

- Sårbarhet
- Tillgänglighet
- Robusthet
- Tillförlitlighet
- Säkerhet

- Åtgärdsförslag

Underlag för att kunna prioritera insatser kopplat till invånarnytta, verksamhetsnytta, 
samhällsnytta 

Internet – Globalt  - Frågan vinner till sin natur på att sättas i ett större sammanhang!



En vidareutbyggnad/förtätning av bredband i redan utbyggda områden
”Rätt pris och rätt tid”

”- Finns det ett utbyggt område finns det en förväntan om att man kan få fiber 
inom en rimlig tid till ett rimligt pris – så är inte fallet”

Efteranslutningar



”Viktigare att det byggs än vem 
som bygger”



Äskande av medel för Beredningsgruppen för bredband
Syfte med beredningsgruppen arbete:
• Verka för att de nationella bredbandsmålen nås genom god samverkan och 

koordinering mellan regionerna inom RSS 
• Fullföljande av Samverkansavtal med IP Only

Tre huvudsakliga områden:
• Plan för interregional utbyggnad
• Kommunikation
• Den sydsvenska digitala arenan



Behov
• Projektledare som:

samordnar
rapporterar till politik, arbetsgrupp och ledningsgrupp inom RSS strukturen
säkerställer framdrift i projektets alla delar
säkerställer en enhetlig kommunikation
ansvara för projektekonomi
mm

• Projektledaren finansieras av Regionsamverkan Sydsveriges budget för 2021 i 
samma nivå som tidigare.



Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar att 100% av tjänsten för sammankallande tjänsteman i 
beredningsgruppen för bredband finansieras av Regionsamverkan Sydsveriges 
budget för 2021, beloppet uppgår som högst till 750 tkr. Utöver resurs 
finansierad av Regionsamverkan Sydsverige förutsätts att respektive regions 
regionala bredbandskoordinator prioriterar tid för detta arbete.
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