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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Kommunalt forum §§ 13-20 

Tid: 2016-03-11, kl 13:00-15:40 

Plats: Regionens Hus, sal A  

Närvarande: Se bilaga 1.  
 

§ 13 Inledning 
Ordförande Håkan Jansson hälsar samtliga välkomna till dagens 

sammanträde.  

§ 14 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses  

Arne Ottosson, Gnosjö kommun samt Maria Frisk, Region Jönköpings 

län. 

§ 15 Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag,  

där det i ärende 1 idag ges information och för beslut kommande 

sammanträde.  

§ 16 Aktuell information  
Vid dagens sammanträde ges följande information: 

 Trafikförsörjningsprogram – rapport Rune Backlund 

 Internationell policy. Synpunkter har lämnats in av tre 

kommuner – information av Agneta Jansmyr 

 Ny regionbildning. Positionsdokument har skickats in. Möte 

med indelningskommittén den 14 mars i Stockholm. Länets 

kommuner är representerade av David Svensson, Habo 

kommun. Information av Agneta Jansmyr, Maria Frisk och 

Håkan Jansson 

 

 Landsbygdsriksdag 2018 – förfrågan har inkommit från 

riksorganisationen ”Hela Sverige ska leva” om att arrangera 

landsbygdsriksdag 2018 i länet. Region och kommuner är 

positiva till detta – information av Ann-Marie Nilsson som 

återkopplar detta till arrangören. 

 

 Sverigeförhandlingen – rapport Rune Backlund.  

I samband med informationen och den efterföljande 

diskussionen ges ett uppdrag till regionledningskontoret att ta 

fram en kommunikationsplan kring att regionen och länets 

kommuner ser positivt på denna infrastrukturutbyggnad.  
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 Regionsamverkan Sydsverige – rapport Håkan Jansson  

kring ett nyetablerat samarbetsorgan för Sveriges sex 

sydligaste regioner, se länk: www.regionsamverkan.se  

 Smålands Turism – presentation av förslag till nytt 

ägardirektiv av ekonomidirektör Stefan Schoultz.  

Förslaget lämnas för synpunkter till ägarna för återkoppling 

vid kommande sammanträde i Kommunalt forum 

 Regional utvecklingsstrategi – rapport Malin Wengholm kring 

hur arbetet fortlöper 

 Bisnodes analys kring näringslivsutveckling i Jönköpings län  

samt måluppfyllese inom några områden -  information av 

regional utvecklingsdirektör Ulrika Geeraedts. Presentation 

biläggs protokollet.  

§17 Information inför Regionens nämnder och styrelse 
Information om aktuella ärenden.  

§18 Information från Primärkommunal samverkan – 
PKS 
Information om aktuella ärenden. 

§19 Information avseende reviderad version av  
”Ledningssystem för samverkan” 
Diarienummer: RJL 2015/2278 

 

Information i ärendet av hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig.  

Ärendet återkommer för beslut vid kommande sammanträde i maj. 

§20 Avslutning och tack till avgående ordföranden 
Ann-Marie Nilsson vice ordförande i Kommunalt forum riktar ett tack 

till Håkan Jansson för ett gott samarbete under den tid som han varit 

ordförande i Kommunalt forum, då han nu lämnar detta uppdraget.  

 

Håkan Jansson tackar för tiden som ordförande och önskar samtliga 

lycka till i det fortsatta arbetet inom Kommunalt forum. 

 

Sammanträdet avslutas kl 15:40  

 

Vid protokollet 

http://www.regionsamverkan.se/
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Vid protokollet  

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson  

Ordförande 

OroO 

Maria Frisk  Arne Ottosson  

 
 

 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 

Lena Sandqvist 

 


