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Utskottet för regional utveckling, MINNESANTECKNINGAR 
2020-01-31, kl 10.00-12.00 samt 13.00-15.00 Rådmannen, Alvesta 

 

Kallade: 
 
Karin  Helmersson Region Kalmar län, ordf 
Pär-Gustav Johansson Region Kalmar län 
Johan Sandberg Region Blekinge 
Magnus  Johansson Region Blekinge 
Helene Andersson Region Halland 
Therese Stoltz Region Halland 
Rune  Backlund Region Jönköpings län 
Dan Sylvebo Region Jönköpings län 
Thomas Ragnarsson Region Kronoberg 
Joakim  Pohlman Region Kronoberg 
Anna Jähnke Region Skåne 
Yvonne Augustin Region Skåne 
 
Ulrika  Bertilsson Region Halland 
Anna-Lena  Cederström Region Blekinge 
Helena  Nilsson Region Kalmar län 
Christel  Gustafsson Region Kronoberg 
David   Lindén  Region Skåne 
Ulf  Fransson Region Jönköpings län 
 
Beredningsgruppen för Bredband/Ellinore Svan 
Beredningsgruppen för Arbetsmarknad o kompetensförsörjning/Thomas Strand 
Filmfrågor / Emelie Johansson, Filmutredningen 
 
För kännedom 
Kristina  Athlei  Region Jönköpings län 
Gunne  Arnesson Löfgren  Region Skåne /RSS 
Ulrika  Geeraedts  Region Skåne 
 
Närvarande: 
Karin Helmersson, ordf Region Kalmar 
Pär-Gustaf Johansson Region Kalmar 
Johan Sandberg Region Blekinge 
Therese Stoltz  Region Halland 
Thomas Ragnarsson Region Kronoberg 
Joakim Pohlman Region Kronoberg 
Dan Sylvebo  Region Jönköpings län 
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Anna Jähnke  Region Skåne 
 
David Lindén  Region Skåne 
Anna-Lena Cederström Region Blekinge, kl 10.00-12.00 
Sofia Moestedt Region Kalmar (ers för Helena Nilsson) 
Christel Gustafsson Region Kronoberg, kl 10.30-15.00 
Ellinore Svan  Beredningsgruppen för Bredband, kl 11.00-12.00 
Emelie Johansson Filmfrågor, kl 13.00-15.00 
Ulf Fransson  Region Jönköpings län  
  

     

     

     

     

     

MINNESANTECKNINGAR     

     

     

     
1. Ordföranden inleder mötet och hälsar alla välkomna  
 
 
2. Dagordningen fastställes 
 
    
3. Minnesanteckningar från utskottssammanträde 14 nov 2019 godkänns och läggs till 
handlingarna  
 
 
4. Rapport från Beredningsgruppen Arbetsmarknad o kompetens 
David Lindén rapporterar från arbetet inom Beredningsgruppen för arbetsmarknad och kompetens. 

Föredragning har även ägt rum i Arbetsgruppen. 

Oroväckande signaler har kommit om AFs medverkan vid analysarbete och framtagande av regionala 

utbildningskartor mm inom ramen för överenskommelsen mellan RSS och AF. Om inte AF kan 

medverka vid arbetet innebär det stora svårigheter gällande bristyrkesprognoser för regioner, 

kommuner, utbildningsanordnare av alla slag. 

Beredningsgruppen och Arbetsgruppen finner det mycket angeläget att Utskottet informeras och 

beslutar om att frågor skickas till AF inför kommande styrgruppsmöte den 19 febr. 

Beredningsgruppen har sammanställt bakgrundstext samt frågor i särskilt dokument vilket bifogas 

dessa minnesanteckningar.  

Arbetsgruppen noterar att ytterligare utredningar kommer att redovisas till sommaren inom 

ämnesområdet och anser det mycket angeläget att gemensamma yttranden från RSS avlämnas. 

Utskottet anser det angeläget att varje tillfälle tas att aktualisera frågan om AFs insats. Exempel 

härpå är politikerforum, SKR, Regional kontakt (Anna-Lena Cederström), ESFs övervakningskommitté. 

Utskottet beslutar uppdra till Beredningsgruppen att kontakta AF för klargörande i ärendet i 

samband med styrgruppsmötet 19 februari 
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5. Samtal inför eftermiddagens möte med Kulturutskottet 

Utskottet för samtal inför eftermiddagens gemensamma möte med Kulturutskottet. Samtalet 

koncentreras till filmutredningen och sambandet mellan regional utveckling och kulturfrågor (KKN).  

Såväl filmutredningen som KKN-näringsfrågor i stort måste belysas och diskuteras ytterligare i de 

båda utskotten. 

 
6. Rapport från Beredningsgruppen för Bredband   
     
Ellinore Svan rapporterar om arbetsläget för arbetet med samverkansavtalet mellan RSS och IP-Only 
(efter 1 febr Global Connect). 
 
Kartläggningsfasen av befintliga nät går mot sitt slut och därefter påbörjas planläggning av tänkbara 
utbyggnadsmöjligheter med olika nätägare och dialog med dessa. Här finns flera aspekter såsom 
tekniksvaga nät, ej utbyggda områden med kommersiella förutsättningar, ej utbyggda områden utan 
kommersiella förutsättningar m fl. 
 
Förutom den fysiska utbyggnaden av fibernät finns i samverkansavtalet frågan om sydsvensk digital 
arena. Detta är ett arbetsområde som egentligen är målet för samverkansavtalet (fibern är medlet). 
Utskottet diskuterar dessutom PTSs förslag till statligt stöd i fortsättningen, finansieringsmodeller 
samt 5G (som inte kan ersätta fiber men som i vissa lägen är kompletterande). 
 
Ellinore Svan rapporterar vidare från positiva överläggningar med IP-Only under 30 jan inför 
övergåendet till Global Connect per 1 februari 2020. 
 
Utskottet uttrycker önskemål om redovisning av exempelområden vid nästkommande sammanträde 
(30 april). 
 
 
7. Nästa sammanträde 
 
30 april, kl 10-13 samt lunch, Hässleholm OBS TIDEN 

Ärenden:  Utkast till slutrapport från Filmutredningen (redovisas för styrgruppen 
den 29 april)  

  Rapport från Beredningsgruppen för Arbetsmarknad o kompetens 
  Rapport från Beredningsgruppen för Bredband 
 
    
8. Inledning av det gemensamma mötet  

Ordförandena för de två utskotten förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. Kort 

presentationsrunda.  

 

9. Kort uppdatering ang filmutredningen. 

Magnus Lunderquist och Emelie Johansson rapporterar från pågående arbete och arbetsmötet i 

Växjö den 30 januari 2020. 

Ambitionen är mera filmproduktion till södra Sverige. 
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Utredningens arbetsområden är; yrkeskompetenser, nätverkande, talangutveckling, filmkommission, 

produktionsekonomi samt ”easy of production”.  

Färdigt utredningsutkast presenteras för styrgruppen 29 april 2020. 

 

10. Vad är KKN, Kulturella och Kreativa näringar, och hur arbetar vi med detta område? 

Ole Jacobsen (Region Skåne) och Ellen Kjellberg (Region Halland) från beredningsgruppen för KKN  

redovisar tankar kring KKN-frågor.  Kulturella värdekedjor med konstnärlig kärna, kulturella näringar  

samt kreativa näringar. 

Det är kulturpolitik och näringspolitik som möts i KKN. 

KKN inom RSS; kunskapshöjande, hållbar besöksnäring, samverkan med andra politikområden samt  

samverkan mellan forskning och praktik.  

 

11. Två exempel på lyckade KKN satsningar (PP-bilder förmedlas senare) 

Tomas Lantz delger oss berättelsen om hur man i Ystad har jobbat med Ystad Jazzfestival samt hur 

Ystad har arbetat inom KKN med film. 

Bosse Nicolausson och Tomas Carlsson delger oss berättelsen om hur Kalmar har jobbat med 

utveckling av Talentcoach. 

 

12. Fortsatt diskussion kring hur vi går vidare med samarbetet mellan de båda utskotten. 

Utskotten diskuterar i mindre grupper ”hur tar vi samarbetet vidare”? 

Tankar som framkommer är; det behövs inkubatorer för entreprenörskap för KKN-personer/företag, 

det behövs tätare träffar mellan utskotten för att öka förståelsen och stärka gemensamt RSS-

uppträdande och stimulera samarbete på hemmaplan, gemensam KKN-beredningsgrupp samt skapa 

förståelse för KKN-frågorna inom resp utskott genom fler träffar (synkronisering av 

sammanträdesplan för 2021).  

 

13. Avslutning  

Ordförandena avslutar sammanträdet och tackar för stort engagemang. 

 
Karin Helmersson  Ulf Fransson 
Ordförande   Sekreterare 
 
Kontaktperson 
Ulf Fransson, Region Jönköpings län, ulf.a.fransson@rjl.se/0730-747210 
 


