Sammanställning av workshop på KS strategi.
Värnamo 2016-02-22

1. Vilka förväntningar har vi på Regionen utifrån - Kompetensförsörjning
särskilda yrkeskunskaper behövs , regionen kan hjälpa till att högre utbildning för
spetskompetenser finns tillgängligt i närområdet.
Samordna utbildningsinsatser.
Identifiera regionalt kompetensbehov
Förmedla och samordna kontakter med lärosäten. Bygga upp nätverk.
Flexiblare hantering av kompetensförsörjning i hela regionen
Tillgodose hela regionen med bred kompetensförsörjning. Specifik efter behov för olika
geografiska delar av regionen
Kartlägga kompetens- och utbildningsbehoven i samverkan med offentliga och privata aktörer.
Lokala förutsättningar för att utvecklas
Samordning. Vad har vi för behov i länet? Fourum viktiga för kompetenshöjning.
Stödja tandemrekrytering.
Kartlägga och samordna vidareutbildning av befintlig personal.
Samordning mellan privat och offentlig kompetens.
Utbildning sjuksköterskor/specialist
Se regionen inkluderat primärvård kommunens hälso och sjukvård och slutenvård
Samordnat kunskapslyft för tillverkningsindustri.
Samordna förenklad möjlighet till yrkesvalideringar
hjälp med distansutbildningar för bristyrken.
Samordna utbildningar på länsdelsnivå, typ GGVV.
Valideringar av nyanländas utbildningar.
2. Vilka förväntningar har vi på Regionen utifrån - Delaktighet
Vi förväntar oss att Regionen verkligen arbetar för HELA regionen. En dialog.
Nätverksträffar
Att man vill ha en dialog med oss och lyssnar på vilka behov vi har.
Öka kunskapen om den regionala beslutsnivån och hur vi kan påverka den.
En dialog med kommunerna när stora omstruktureringar förs så att kommunerna är med i hela
Att närvara och medverka vid större arrangemang i hela länet, exempelvis Värnamo dagarna
Regionen får inte uppfattas som en Jönköpings fråga
Regionala institutioner måste verkligen vara regionala och inte bara verka i Jönköping.
Gemensam målbild region och kommun
Skapa forum för att samverka kring regionens krav för regionens hela behov inte "bara" sjukvård
Regionen som resurs även i mer lokala frågor.
Dialog mellan region och kommun när det gäller avgränsningar, tex elevhälsa och BUP
Få utrymme i varandras publikationer.

3. Vilka förväntningar har vi på Regionen utifrån - Klimat
Vattendirektivet berör allas vatten- och avlopp. Behövs planeringsstöd som underlättar.
Regionen ska arbeta konkret för en fossilbränslefri kollektivtrafik.
Effektiv kollektivtrafik i hela regionen
Ta ett helhetsbegrepp vad det gäller infrastruktur och kollektivtrafik
Satsning på kollektivtrafik i hela länet. Samordna med tider för aktiviteter i Gummifabriken.
Minska behovet av resande och om man måste ska det finnas väl fungerande kollektivtrafik som är
så miljövänlig som möjligt.
Ett ökat samarbete mellan kommunerna för att underlätta kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik
Regionen borde bli medlem i Sveriges ekokommuner.
Infrastruktur för miljövänliga drivmedel
Våga gå före och använda ny modern teknik
Regionen kan anordna fortbildning i klimatfrågor i kommunerna.
Viktigt att knyta ihop regionen till en helhet
Hjälpa till att skapa infrastrukturer för cirkulär ekonomi.
Gemensam syn/referensramar på distributionscentral
Gemensamma krav på transporter/fordonskrav
Kollektivtrafik för hela regionen
Anordna klimatldagar med framtidsperspektiv och innovativa lösningar
Tänk på att det är lika långt från Värnamo till Jönköping som tvärtom.
Samordna återvinning och sopförbränning i hela regionen.
Kollektivtrafik utbyggd i hela regionen.
Stödmaterial till kommunerna ang tex giftfri förskola.

4. Vilka förväntningar har vi på Regionen utifrån - Kvalitet
bättre samarbete inom KKiK?
Kvalitét är också tillgänglighet. t.ex. inom hälso- och sjukvård. Fysisk närhet är väldigt viktigt för
utveckling hos kommunerna i hela län
Samåkningsportal
Skapa fortbildning för olika yrkeskategorier.
Finns det en miljö och klimatstrategi för regionen?
Sprida goda exempel och skapa strukturer för erfarenhetsutbyte och nätverkande.
En ökad dialog mellan kommunerna skapar kvalitet
Understryka vikten av patientperspektiv när sjukvården utvecklas i regionen
Gemensamma kvalitetsmått som sker i nära samråd med leverantörer
Samverkan när det gäller att hitta nyckeltal för samtliga verksamheter
Likvärdig vård i hela regionen. Samma riktlinjer inom samma verksamhetsområden inom sjukvård.

Närhet till vård är en kvalitetsfråga
Göra arbetsmarknaden tillgänglig även för funktionshindrade genom att ha ett ökat samarbete för
att hitta nya möjligheter
Ha resurser för att beforska de olika verksamheterna i kommunen
Samordna utbildningsprojekt typ Välmående skola.
infrastrukturen! Krävs bra kvalitet på vägnätet, t.ex Rv 27. trafiksäkerhet med GCM-väg även vid

5. Hur bidrar vi till att intentionerna i RUS kan uppfyllas - Levande industriregion
Via Campus och Gummifabriken kan vi medverka till validering av "den tysta kunskapen".
Vi har trevliga boendemiljöer och många arbetsplatser vilket bidrar, om kommunikationerna
medverkar till bra pendling.
Miljöinovationer till hjälp för företag i samarbete med högskolan i Jönköping och värnamo
Driva på arbetet med att stimulera utvecklingen inom KKN och andra nya näringar.
Program för att höja den formella kompetensen.
Hjälpa småföretag med forskning och utveckling. Förmedla kontakt mellan företag och lärosäten.
stötta och rusta människor att komma i arbete
Stötta företagen att ställa om produktionen i klimat- och miljövänlig riktning.
Skapa verklig samverkan mellan företagen och Gummifabriken/Vandalorum.
I regionen inte konkurrera utan komplettera kommunerna i utbildningsutbudet
Samordning av regionens hantering och dialog med näringslivet måste utökas
Väl fungerande skola.
Att vi kan erbjuda bostäder för ny arbetskraft.
Det handlar om att vara en attraktiv kommun.
Kunna erbjuda industrimark och att det finns en plan för det.
Bra fraktmöjligheter, både på tåg och lastbil.
Genom vår satsning på Gummifabriken och Campus
Erbjuda goda rätt förutsättningar inom regionen som utbyggnad av bredband, kollektivtrafik.
Hjälpas åt med att sprida de styrkor vi har i GGVV-regionen.
Gummifabriken ger förutsättningar för småföretag att samarbeta och utvecklas
Hålla industri och teknik programmen kvalitativt höga och attraktiva.
Se till att alstra ny arbetskraft.
Skapa förutsättningar för småskaliga verksamheter

5. Hur bidrar vi till att intentionerna i RUS kan uppfyllas - Breddat kunskapsintensivt
näringsliv
vi har flera företag inom designområdet. Dessa kan medverka till att öka medvetandet för design
och formgivning inom hela produktionsindustr
Utveckla regional kollektivtrafik öst västlig riktning
Intensifiera symbiosen mellan näringslivet och campus
Göra verklighet av Gummifabrikskonceptet. Ökad samverkan akademi, näringsliv, kultur.
Regionen ska inte konkurrera utan komplettera kommunerna i utbildningsutbudet

Stötta utvecklingen av företag inom KKN Inom ramen för Gummifabriken/Vandalorum.
Ta tillvara kompetensen hos de nyanlända.
Kommunen kan bidra på flera sätt genom krav på våra leverantörer
Samverkan mellan kompetensförsörjning och möjliggöra nya branscher
Ta tillvara de nyanländ kompetens. Snabbspår!
Praktikplatser
Bra kommunikationer.
Jobbmöjligheter för medflyttande.
Mer utbildningar till Campus.
Stöd till distansutbildningar.

5. Hur bidrar vi till att intentionerna i RUS kan uppfyllas - Inkluderande samhälle

idrottsföreningar och vissa kyrkliga är bra på att jobba med inkludering.
småskaligt näringsliv gör det enklare att få anställning, det finns en närhet och man kan lära känna
igen varandra. någon som går i god.
Samma krav och förutsättningar i hela regionen
Regionen ska aktivt uppmuntra civilsamhället i sitt arbete i att inkluderar människor i samhället
Arbeta för ökad tolerans genom satsningar på utbildning och kultur.
Planera samhället så att alla får plats, även billösa.
Via satsningar i projekt som till exempel Värnamo internationella vänner
Värna offentliga mötesplatser.
Fördelning av medel inom kommunen
Sociala krav i upphandlingar
Socialt engagemang
Uppmuntrar och stöder civilsamhällets insats för ett inkluderande samhälle
Att bygga tillit i Rutans anda.
Attityder till medmänniskor.
Göra samhället tillgängligt för alla grupper i samhället

5. Hur bidrar vi till att intentionerna i RUS kan uppfyllas - Global livsmiljö
inom kulturområdet har vi internationellt kända Vandalorum som kan bli ännu mer känt.

vårt geografiska läge ger en hög andel fordon vilket bör kunna bära gasmack även för tyngre
trafik, buss, jord & skogs-maskiner mm.
vi har ett mycket bra logistikläge
Satsning på att göra det möjligt att bo i Värnamo utan att ha bil. Satsning på kollektivtrafik och
Kommunen tar emot praktikanter från universitet från andra länder för att ge och framförallt ta
emot annan kunskap och erfarenhet.
Öka insatserna för att skapa en attraktiv kommun när det gäller kultur, fritid m.m. Nollenergi.
Miljöhänsyn. Hållbarhetsstrateg

