
 

 Sign 

 

 

PROTOKOLL 1(6)

Diarienummer

 

Kommunalt forum  
Tid: 2015-01-30 13:00-15:30 

Plats: Regionens hus, sal A  

Närvarande: Beslutande:  
Håkan Jansson, ordförande, Region Jönköpings län 
Maria Frisk, Region Jönköpings län  
Rune Backlund, Region Jönköpings län  
Malin Wengholm, Region Jönköpings län  
 
Ann-Marie Nilsson, vice ordförande, Jönköpings kommun 
Irene Oskarsson, Aneby kommun 
Ulla Gradéen, Värnamo kommun 
Marie Johansson, Gislaveds kommun 
Anders Wilander, Tranås kommun 
Anna-Carin Magnusson, Nässjö kommun  
David Svensson, Habo kommun 
Linda Danielsson, Mullsjö kommun 
Tomas Erazim, Eksjö kommun 
Allan Ragnarsson, Vaggeryds kommun 
Henrik Tvarnö, Vetlanda kommun  
 
Adjungerade: 
Carina Ödebrink, Region Jönköpings län  
 
Övriga – Region Jönköpings län  
Agneta Jansmyr, regiondirektör  
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör  
Siw Kullberg, kanslidirektör  
Anders Saldner, t f verksamhetschef Kommunal utveckling
Lars Wallström, ekonomichef, §§ 1-6 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, §§ 1-6 
Sandra Widheimer, sekreterare Kommunal utveckling 
Pia Persson, Kommunal utveckling § 8 
 
Övriga – Länets kommuner 
Ulf Svensson, Värnamo kommun  
Jan Sundman, Nässjö kommun 
Stefan Elm, Eksjö kommun 
Magnus Färjhage, Vetlanda kommun  
 
 
 

Ej närvarande Representanter från Sävsjö och Gnosjö kommuner 
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§1 Inledning 
Ordföranden hälsar samtliga välkomna och presentation görs av 
samtliga mötesdeltagare. 

§2 Adjungering 
Ordföranden föreslår att man till Kommunalt forum adjungerar 
Carina Ödebrink.  
 
Beslut 
Kommunalt forum beslutar 
 
att adjungera Carina Ödebrink till Kommunalt forum.  

§3 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses 
Marie Johansson, Gislaveds kommun och Maria Frisk, Region 
Jönköpings län.  

§4 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag. 

§5 Information 
Information ges av regiondirektör Agneta Jansmyr avseende:  

 Ny regional utvecklingsdirektör 
 Genomförda och pågående förändringar vid övergång till 

Region Jönköpings län 
 Förfrågan från andra nya regioner om samverkan vid 

Almedalsveckan 
 Kommunal utveckling ingår nu i Region Jönköpings län  

 
Ordföranden delger beslut som tagits i regionfullmäktige där 
samverkan mellan kommunerna och regionen är viktig.  
Beslut som tagits är att utreda förutsättningarna för att 
tillsammans med kommunerna skapa möteplatser för social 
gemenskap, språk och kommunikationsträning som riktar sig till 
personer som drabbats av afasi, samt att stimulera utvecklingen av 
lokala kulturting i samråd med länets kommuner.  
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Nämndordförandena i Region Jönköpings län informerar kort om 
nämndarbetet och kommer vid nästa sammanträde att ha mer 
information om kommande ärenden. Ordföranden i ANA,  
Malin Wengholm informerar om kommande Kulturting den  
12-13 mars. 
Anna-Carin Magnusson påpekar att det är viktigt att kommunerna 
i ett tidigt skede får komma in i olika frågor som berör dem. 

§6 Samordning av skolrese/skolskjuts 
verksamheten i länet 
Rune Backlund ger en introduktion i ärendet och där  
Lars Wallström redovisar arbetsgruppens arbete, se bilagd ppt-
presentation.  
 
Efter diskussion i ärendet samt arbetsgruppens rekommendation 
till inriktning beslutas följande: 

 Respektive kommun tar med sig frågan hem och den 
bereds sedan av regionledningskontor/ 
kommunchefsgrupp.  

 Återkoppling vid Kommunalt forum till hösten. 

§7
Dnr 
RJL2015
/9 

Förslag om stärkt samverkan inom 
besöksnäringen mellan Jönköpings, Kalmar 
och Kronobergs län 
Föreligger brev med frågeställningar om stärkt samverkan inom 
besöksnäringen mellan ovan rubricerade län.  
 
Rune Backlund ger en sammanfattning av ärendet och lyfter 
frågan kring ett ställningstagande hur man ska gå vidare med 
samverkan.  
 
För att komma vidare i frågan beslutas följande: 

 Uppdrag ges till regionledningskontoret, VD för  
Smålands Turism samt kommunchefsgruppen att ta fram 
ett underlag för ställningstagande vid Kommunalt forums 
sammanträde den 6 mars.  

§8
Dnr 
RJL2015
/221 

Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län  
Föreligger förslag till genomförande av en förstudie i syfte att 
starta ett vård- och omsorgscollege på regional och lokal nivå i 
Jönköpings län. 
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Ärendet föredrages av Pia Persson som redogör för 
arbetsgruppens uppdrag och arbete.  
 
Vid ärendets behandling föreslår Anna-Carin Magnusson att ett 
förtydligande görs i beslutsunderlaget kring VO-college på 
Höglandet. 
 
Beslut 
Kommunalt forum beslutar 
 
att ett uppdrag för förstudie inklusive finansiering, där 
erfarenheter från Höglandet tas tillvara, presenteras vid 
Kommunalt forums sammanträde den 6 mars 2015.  
 

§9
Dnr 
LJ2014/
628 

Överenskommelse i Jönköpings län om 
gemensam satsning för förbättrade stöd- och 
behandlingsinsatser vid omhändertagande av 
berusade personer 
Föreligger förslag till överenskommelse enligt ovan rubricering.  
Justering av överenskommelse vad gäller ordförande i 
Primärkommunalt samverkansorgan.  
 
Beslut 
Kommunalt forum beslutar  
 
att anta överenskommelse i Jönköpings län om gemensam 
satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid 
omhändertagande av berusade personer.  

§10 
Dnr 
RJL2015
/220 

Handlingsplan psykiatri/missbruk  
Föreligger förslag till handlingsplan psykiatri/missbruk.  
 
Beslut 
Kommunalt forum beslutar  
 
att godkänna strategigrupp psykiatri/missbruks handlingsplan för 
år 2014/2015.  
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§11 Planering inför kommande sammanträden 
Nästa sammanträde i Kommunalt forum är ett utvidgat 
sammanträde med kommunernas presidier och regionsstyrelsens 
arbetsutskott inklusive regionens gruppledare.  
 
Diskussion och förslag vilka frågor som är viktiga att lyfta.  
Följande noteras: 

 Redovisning av RUS 
 Regionbildningen – vad vill vi åstadkomma, tillbakablick 

på framtidsarbete under regionbildningen. 
 Regionkommunens ansvar och arbete kontra andra 

myndigheter. Samverkan mellan kommun, region och 
andra myndigheter – Länsstyrelse, Arbetsförmedling, 
Försäkringskassa, Polismyndighet m fl – är viktig och 
mötesplatser och samverkansformer ska utvecklas. 

§12 Övrigt 
Vid sammanträdet beslutas även att den pågående dokumentation 
som avses göras vad gäller Regionförbundets verksamhet avslutas 
och införlivas i t ex årsredovisning.  

§13 Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 15:30.  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson  
Ordförande 

Maria Frisk  
Region Jönköpings län 

Marie Johansson 
Gislaveds kommun   

 
 
 



 

PROTOKOLL 6(6)

 

 

Kommunalt forum  
Tid: 2015-01-30 13:00-15:30 

 

 

 Sign 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Landstingets anslagstavla samma dag. 
Lena Sandqvist 
 


