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Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Rapport från beredningsgrupp:
- Nu lagstiftning tydliggör regional utvecklings roll för det regionala 

kompetensförsörjningsarbetet.
- Lagrådsremiss och proposition ”Flexibilitet, omställningsförmåga och 

trygghet på arbetsmarknaden”
- Skolverkets regionalisering
- Proposition ”Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre 

kompetensförsörjning” 
- Handlingsplanen fokus; validering, regionalt yrkesvux och lärcentrum
- Beredskap hantera matchning iom kriget i Ukraina
- Samverkan med Mälardalsrådet
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Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Rapport från arbetsgruppen RSS/AF:
• Styrgruppen har gett uppdrag att kartlägga vilka 

utbildningsplattformar som finns och hur vi kan arbeta för att kunna 
erbjuda rätt utbildningar och skapa attraktivitet.

• Erfarenhetsutbyte i fokus. 
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Bredband

• Rapport från beredningsgrupp:
• Utkast på interregional plan för bredband planeras till Q2 – med 

tillhörande analyser samt kartläggning av uppkoppling via mobilnätet
• PTS bredbandsstöd – processen har startat för 2022 och 

bredbandskoordinatorerna. Fokus kvalitet dataunderlag och 
prioritering av byggnader. 

• Översyn av samverkansavtalet mellan IP Only/Global connect
• Blekinge ansluter nu – beslut fattat i Blekinge



Bredband

Rapport från påverkansarbete:
• Politiska gruppen för bredband har träffats tre gånger. Fokus ny 

målbild och finansieringslösningar. 
• Toppmötet genomfört med bra fokus på bredband som det femte 

transportslaget. PTS medverkade med GD och samtal har startat om 
hur samarbetet mellan RSS och PTS kan fördjupas. 

• Flertalet remisser besvarade i samverkan
• Samverkan med Brysselkontoret



Funktionella samband
Rapport från beredningsgrupp:
• Arbetet har kommit igång bra, tre möten har ägt rum
• Ett upphandlingsunderlag har arbetats fram inför styrelsemötet 5-6 

maj och beretts i arbetsgrupp och utskott.
• Samverkan med övriga beredningsgrupper under utskottet för 

regional utveckling har inletts.



Energiförsörjning

Rapport från beredningsgrupp: 
• Arbetet har kommit igång bra.
• Fokusområden i startfasen

• Utveckla modell för elanvändning och effektprognoser
• Lärande kring Skånes arbete med Skånes effektkommission
• Erfarenhetsutbyte brett
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