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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Kommunalt forum §§ 14-27 

Tid: 2015-03-06 13:00-16:30 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping  

Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1.  
 

§ 14 Inledning 
Ordförande Ann-Marie Nilsson hälsar samtliga välkomna till 

dagens sammanträde.  

§ 15 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses  

David Svensson, Habo kommun samt Malin Wengholm, Region 

Jönköpings län. 

§ 16 Extern deltagare 
Kommunalt forums ledamöter medger att Emelie Boberg, 

praktikant Värnamo kommun deltar i dagens sammanträde.  

§ 17 Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag där 

informationspunkterna inleds med ”Personalförsörjning inom 

hälso- och sjukvård” och därefter beslutsärenden.  

§ 18 Information – Personalförsörjning inom hälso- 
och sjukvård 
Verksamhetschef Boel Gäre-Andersson informerar om det arbete 

som pågår inom området. Återföljande diskussion samt 

besvarande av frågor inom området.  

 

För att komma vidare i frågan beslutas följande: 

 Kommunal utveckling och Region Jönköpings län får i 

uppdrag att gemensamt beskriva utbildningsbehov inom 

hälso- och sjukvård och föreslå plan för arbete med att 

tillgodose behovet. Uppdraget återkopplas vid kommande 

sammanträde. 

 

§ 19 Ordningsfråga 
Inför behandling av dagens beslutsärenden för Kommunalt forum 

väcker Carina Ödebrink frågan kring Kommunalt forums 

möjlighet att ta beslut och vill till protokollet ha antecknat att det 

bör klargöras vilket mandat det finns för detta. Rune Backlund 

framför att Kommunal Forum har övertagit t ex Läns-Lakos roll 

och bör kunna hantera frågor på samma sätt. 



 

PROTOKOLL 2(5) 

      

 

Kommunalt forum §§ 14-27 

Tid: 2015-03-06 13:00-16:30 

 

 

 Sign 

 

Läns-Lako har behandlat olika samverkansfrågor och ledamöterna 

har hanterat frågor genom att beslut vid behov har tagits i 

respektive organisation. 

§ 20 

Dnr 

RJL2015

/9 

Förslag om förstärkt samverkan inom 
besöksnäringen mellan Jönköpings, Kalmar 
och Kronobergs län  
Beslut 

Kommunalt forum ställer sig bakom att 

 

1. Regionen utifrån Regional Utvecklingsstrategi belyser 

besöksnäringen i vår egen region inför det fortsatta samarbetet i 

Smålandslänen. 

 

2. Meddela att regionens och kommunernas gemensamma bolag 

Smålands turism arbetar med de övriga frågorna. De kommer att 

diskuteras på årsstämman tillsammans med andra frågor som rör 

partnerskapet och samarbete med Smålandslänen och 

besöksnäring. 

 

Sammanfattning 

Ägargruppen inom besöksnäring i Smålandslänen beslutade i 

november 2014 att föreslå ägarna åtgärder för att stärka 

samverkan inom besöksnäringen mellan de tre länen. Regionen 

föreslås i ett första steg belysa besöksnäringen utifrån Regional 

Utvecklingsstrategi. Gällande övriga frågor föreslås meddela att 

regionens och kommunernas gemensamma bolag Smålands 

turism arbetar med dem. De kommer att diskuteras på årsstämman 

tillsammans med andra frågor som rör partnerskapet och 

samarbete med Smålandslänen och besöksnäring. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-02-26 

 Information vid sammanträdet av regiondirektör Agneta 

Jansmyr.  

 

Förslag vid sammanträdet 

Carina Ödebrink påpekar att det ska framgå att även VD för 

turistbolaget deltagit i beredning. 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att Kommunalt forum ställer sig bakom 

föreliggande handling.  

 

Beslutet skickas till 

Smålands Turism 

§ 21 Byte av ordförande 
Sammanträdets ordförande Ann-Marie Nilsson lämnar mötet och 

ersätts av Maria Frisk, Region Jönköpings län. 

§ 22 

Dnr 

RJL2015 

/221 

Länsövergripande regionalt vård- och 
omsorgscollege i Jönköpings län  
Beslut 

Kommunalt forum ställer sig bakom att 

 

1. En förstudie genomförs i syfte att starta Vård- och 

omsorgscollege på regional och lokal nivå i hela Jönköpings län 

samt, 

 

2. Kostnader för genomförande av förstudien fördelas mellan 

Region Jönköpings län och deltagande kommuner. Där en 

fördelningsnyckel tas fram kring fördelningen av kostnader.  

 

Sammanfattning  

Kommunerna i Jönköpings län, samt Region Jönköping, står inför 

framtida rekryteringsbehov av omvårdnadspersonal. Behovet av 

kompetent personal ökar i takt med att mer avancerad vård och 

omvårdnad utförs i hemmiljö där en samordning krävs för att 

säkra vårdkedjan. Genom att ingå i Vård- och omsorgscollege 

(VO-college) kvalitetssäkras utbildningen och framtida 

kompetenser då den sker i samverkan mellan arbetsliv, 

utbildningsanordnare och fackliga organisationer. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-02-26 

 Information vid sammanträdet av t f verksamhetschef 

Anders Saldner.  
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Beslutsgång 

Carl-Johan Korsås informerar om att Jönköpings kommun är 

tveksamma till vård och omsorgscollege, men inte motsäger sig 

en förstudie. 

 

Ordföranden finner att Kommunalt forum ställer sig bakom 

föreliggande handling.  

§ 23 Samarbetsformer 
Regiondirektör Agneta Jansmyr ger en återrapportering kring det 

uppdrag som gavs vid förra sammanträdet avseende 

samarbetsformer med Länsstyrelsen.  

 

Ann-Marie Nilsson, kommunsstyrelsens ordförande Jönköpings 

kommun kommer att inbjudas som kommunernas representant vid 

varje månadsträff hos Länsstyrelsen.  

§ 24 Information 
Vid sammanträdet ges information om följande: 

 

 Nu är vi Region Jönköpings län – Agneta Jansmyr 

 Region Jönköpings län – Sveriges fjärde tillväxtregion –

Malin Wengholm och Ulrika Geeraedts 

 Primärkommunernas arbete med regionbildningsprocessen 

– Jan Sundman, Nässjö kommun  

 Regionbildningskommitténs inriktning – Agneta Jansmyr 

 Näringslivsrapport – Ulrika Geeraedts 

 Sverigeförhandlingen – Carl-Johan Korsås, Rune 

Backlund och Ulrika Geeraedts 

§ 25 Information från Regionens nämnder och 
styrelser 
Information av Maria Frisk, ordförande i Nämnden för Folkhälsa 

och sjukvård kring aktuella ärenden.  

Föredragning av Peter Iveroth avseende sprututbytesprogram.  

 

Information av Rune Backlund, ordföranden i Nämnden för 

Trafik, infrastruktur och miljö kring aktuella ärenden.  
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Information av Malin Wengholm, ordförande i Nämnden för 

Attraktivitet, näringsliv och arbetsmarknad kring aktuella 

ärenden.  

§ 26 Information från Primärkommunal samverkan 
Information av Marie Johansson kring beslut som fattats av 

samverkansorganet kring ordförandeskapet.  

Samverkansorganet har valt Andreas Sturesson som ny 

ordförande med Ann-Marie Nilsson som adjungerad.  Inför nästa 

mandatperiod översyn kring arbetsordning och regler för detta.   

§ 27 Avslutning 
Sammanträdet avslutas kl 16:30  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Ann-Marie Nilsson 

Ordförande §§ 14-21 

J 

Maria Frisk  

Ordförande §§ 22-27 

  

David Svensson 

  

Malin Wengholm  

    
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 

 

Lena Sandqvist 

 


