
Regionsamverkan Sydsverige 

 

2,6 miljoner invånare  

26% av Sveriges befolkning 



Regionsamverkan 

Sydsverige, 12 pol 

 

Tre utskott 
Utskottet för regional utveckling 

Arbetsgrupp o beredningsgrupper 

Arbetsmarknad o kompetens 

Bredbandsfrågor 

Filmproduktionsfrågor (tillsammans 

med kulturutskottet) 

 



På väg mot en ny  

arbetsmarknadsmyndighet 
 

- nytt uppdrag från regeringen 

Från RSS-sammanträde 10 maj 2019 



Helt nytt läge efter 

budget och januariavtal 

● Riksdagsbeslut om budget innebär 
dramatiska nedskärningar 

o Stopp för anvisningar till extratjänster och 

moderna beredskapsjobb från den 1 

januari 2019 

o 4 500 medarbetare varslade om 

uppsägning  

o Färre medarbetare betyder också färre 

kontor 

● Januariavtalet - ett nytt uppdrag som 
ska vara helt genomfört 2021 

 

 

 

Arbetsförmedlingen är i sin största förändring 



Det nya uppdraget från regeringen 

 inför reformeringen ger ramarna 



 

Myndighetens kärnuppgifter 

  

● Arbetsmarknadspolitisk bedömning och myndighetsutövning 
. 

● Upphandling, uppföljning och kontroll 
 

● Samverkan 
 

● Infrastruktur för matchning 
 

● Expertkunskap om arbetsmarknaden  
 

 

 

 

 



Uppdrag från regeringen (1):  Analysera och redogöra för 

 

• Hur krav på och kontroll av leverantörer kan utformas i det nya LOV-baserade 

systemet och annan upphandling. 

 

• Hur matchande och rustande insatser kan organiseras för olika målgrupper. 

 

• Hur kommuners insatser ska tas tillvara och samverkan säkerställas. 

 

• Hur modeller för ersättning till fristående aktörer kan utformas.  

 

• Vilka huvudsakliga processer som behövs för olika grupper av arbetssökande 

för att stödet till dem ska bli effektivt och möjliggöra effektiv samordning eller 

samverkan mellan Arbetsförmedlingen, fristående aktörer, kommuner, 

Försäkringskassan och andra berörda aktörer.  

 

• Hur den arbetsmarknadspolitiska bedömningen kan utvecklas.  

 

 



Uppdrag från regeringen (2):  Analysera och redogöra för 

 

• Vilken digital och annan stödjande infrastruktur som behöver utvecklas. 

 

• Hur Arbetsförmedlingens tillgänglighet och lokala närvaro bör utvecklas och 

omfattning och tidpunkt för deltagande vid statliga servicekontor, vilket bör 

inledas under 2020.  

 

• Vilka delar av reformen som är möjliga att genomföra tidigare än 2021. 

 

 

Analyser och redogörelser ska levereras senast den 1 november 

 

 



Från lokalt störst 

till digitalt först? 



Matchningsinformationen 

finns hos ansvarig 

handläggare 

Arbetsförmedlare Självservice Mjuk infrastruktur 

Matchningsinformationen 

finns i Afs digitala tjänster 

Matchningsinformationen 

finns tillgänglig för 

andra som bygger  

digitala tjänster 

Från lokalt störst till digitalt först 





Kontaktuppgifter Regionchefer 

● Regionchef Syd (Skåne, Blekinge, Kronoberg): Annika Pegelow 

 annika.pegelow@arbetsformedlingen.se  Tel: 010-486 84 43 

● Regionchef Öst (Jönköping, Kalmar Östergötland): Christian Lagerkvist 

 christian.lagerqvist@arbetsformedlingen.se  Tel: 010-488 73 25 

● Regionchef Väst (Halland, Västra Götaland): Michael Leufkens 

 michael.leufkens@arbetsformedlingen.se  Tel: 010-486 62 31 

 

● Regionchef Nord: Johan Tegnhed 

● Regionchef Mitt: Göran Persson  

● Regionchef Stockholm: Lotten Moberg  

 

mailto:annika.pegelow@arbetsformedlingen.se
mailto:christian.lagerqvist@arbetsformedlingen.se
mailto:michael.leufkens@arbetsformedlingen.se


Vår gemensamma överenskommelse  

● För ökad tillväxt 

 

● Förbättrad kompetensförsörjning  

 

● För bättre omställning av företag och individer 

 

Automatisering, digitalisering, förändringar i konjunkturläget… 



Regionsamverkan 

Sydsverige (RSS) 
träffade 2018 överenskommelse 

med AF 

om kompetensförsörjning för 

regional utveckling. 

 

Vidare beslutade RSS om 

positionspapper för en stark och 

växande arbetsmarknad 

 



Regionsamverkan Sydsverige 
Bredband 

2,6 miljoner invånare  
26% av Sveriges befolkning 



Bakgrund (1) 
Arbetet med samverkansavtalet pågått ca två år 

med RSS som huvudman och beställare. 

RSS-styrelse o Utskott för regional utveckling 

 

Brister i informationsarbetet gentemot kommuner 

och andra nätägare. 

Men regelbundna regionträffar med samtliga 

kommuner inbjudna/koordinatorträffar 

Dock inte specifik avtalsinformation. 

 

Ambition med avtalet är att ”kroka arm” med 

kommuner, kommunala bolag och andra 

nätägare/operatörer i syfte att åstadkomma fiber och 

regional utveckling i våra perifera geografier 

 



Bakgrund (2) 
Arbetet ska nu gå in i fas 2 som innebär 

kartläggning i detalj av utbyggnadsläget tillsammans 

med kommuner/bolag och andra som vill vara med. 

 

Syftet är att lokalisera möjliga utbyggnadsstråk 

 

Samverkan mellan olika aktörer/nätägare samt 

utbyggda områden för att på mest effektiva sätt 

täcka ”vita fläckar” 

 

Samverkansavtalet innebär på intet sätt att ev 

statsbidrag är reserverade till avtalsparterna, utan 

söks enligt kommande regelverk 

 



Bakgrund (3) 

 
Arbetet på hemmaplan fortsätter nu med 

kommunvisa samtal, inbjudan från Kristina Athlei 

 

Avsikten är att en bred utbyggnadsplan skall skapas 

under 2019 tillsammans med alla som vill vara med 

och med invånarna i fokus 

 

RSS och IPOnly har goda kontakter med PTS och 

regeringskansliet för att försöka skapa de bästa 

förutsättningarna för en utbyggnad av fiber i 

geografins periferi 

 

 

 



Tandläkarutbildning 
i Jönköping

19-06-14

The Digital Dental School



Vårt uppdrag

• Att bidra till en god oral och allmän hälsa

Skapa en modern odontologisk utbildningsmiljö i 
samverkan med klinisk forskning och omgivande 
näringsliv.

• Att låta hela Sveriges befolkning få tillgång 
till god tandvård

Möjligheten att redan under utbildningen knyta starka 
band mellan studenter och Folktandvården genom 
geografiskt spridda universitetstandvårdskliniker.



Varför behövs en ny tandläkarutbildning?

• I dag saknas tandläkare och/eller 
tandvårdspersonal i flertalet regioner.

• Brist på patientunderlag

Svårt att utöka befintliga utbildningar.

• Ökade krav och förväntningar 

Invånare, tandvårdsorganisationer och medarbetare 
förväntar sig moderna och digitala arbetssätt.

• Pågående pensionsavgångar 

Skapar stora kompetensluckor. 

• Ökande behov hos åldrande befolkning

Fler har sina egna tänder i behåll längre.
Tandläkartidningen 190228



Varför JU?



Vår vision: Kunnande 

i ständig utveckling



Tillvägagångssätt

• Hög andel verksamhetsförlagd 
utbildning på Universitetstandkliniker

• Digital teknik och digitala arbetssätt 

• Byggnation av Jönköping University Digital Dental School:



Kirkenes  

Hammerfest  

Alta  

Storslett  

Lyngseidet  

Tromsø  

Målselv  

Finnsnes  

Harstad  

Svolvær  

Narvik  

Bodø

Mo i Rana  

Mosjøen  

Sandnessjøen  

Namsos  

Orkdal  

Hamar

Skien



Uppföljning och kontakt under praktikperioden

• Skype föreläsningar

• Rapportering av utfört 

arbete

– undersökning

– Röntgen

– Rotfyllningar



Tillvägagångssätt

• Hög andel verksamhetsförlagd utbildning på 
Universitetstandkliniker

• Digital teknik och digitala arbetssätt 

• Byggnation av Jönköping University Digital Dental School





Hur läromässigt digitalt





Tillvägagångssätt

• Hög andel verksamhetsförlagd utbildning på 
Universitetstandkliniker

• Digital teknik och digitala arbetssätt 

• Byggnation av Jönköping University 
Digital Dental School





Ekonomi

• Universitet/högskola ersätts med HST och HPR 

• Region Jönköpings län ersätts med fast summa per student 
i TUA-bidraget som anges i regleringsbrev

• Jönköping University Digital Dental School



Tidplan

• Ansökan 15 oktober 2019

• Studiestart



UNIQUE

SELLING

POINT




