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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Kommunalt forum – §§ 67-77 

Tid: 2016-12-09, kl 13:00-15:50 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Region Jönköpings län:  

Malin Wengholm, ordförande 

Maria Frisk 

Rune Backlund 

Carina Ödebrink 

 

Länets kommuner: 

Ann-Marie Nilsson 

Lars-Erik Fälth 

Christer Sjögren 

Gottlieb Granberg 

Marie Johansson 

Maria Sandberg 

Mikael Stenqvist  

Anna-Carin Magnusson 

Gunnar Pettersson 

Annelie Hägg 

Henrik Tvarnö  

 

Övriga: 

Agneta Jansmyr 

Jane Ydman 

Mats Bojestig 

Ulrika Geeraedts  

Ola Götesson 

Siw Kullberg 

Sandra Widheimer 

Anne Hallberg 

Ulf Svensson 

Malin Aronsson 

Anna Engström 

Roger Westman 

Karl-Gustav Bartoll 

Jan Sundman 

Stefan Elm 

Magnus Färjhage  

Victoria Allard, § 72  

§ 67 Inledning 
Ordförande Malin Wengholm hälsar samtliga välkomna till dagens 

sammanträde.  
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§ 68 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses  

Marie Johansson, Gislaveds kommun samt Malin Olsson, Region 

Jönköpings län. 

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

§ 70 Information och dialog 
Information ges i nedanstående punkter 

 

 Regional utvecklingsstrategi – information av regional 

utvecklingsdirektör, se presentation 

 Höghastighetsbanan – information av Rune Backlund,  

se presentation  

 Befolkningstillväxt och analys – information av Ola Olsson, 

sakkunnig arbetsmarknad, se presentation 

§ 71 Inför Kommunalt forum 2017 
Återkoppling av Marie Johansson kring det grupparbete som 

genomfördes vid förra sammanträdet avseende agenda 2017 för 

Kommunalt forum, se presentation. 

 

 Tema vid februarisammanträdet föreslås infrastruktur som 

även kommer att finnas med vid ytterligare två sammanträden 

under våren 

 Tema vid aprilsammanträdet föreslås framtida folkhälsa och 

omsorg 

 Tema vid junisammanträdet föreslås näringsliv  

 

Återkommer med tema för höstens sammanträden utifrån den lista 

som kommit fram vid ovan nämnda grupparbete. 

Alternativ till sammanträdeslokal kommer även att ses över, 

 

Anna-Carin Magnusson gör ett medskick för kommande ärende 

avseende Smålands Turism att man till höstens agenda tar med 

ägardialogen inom ramen för Kommunalt forum.  
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§ 72 Projektet: Trygg och säker vård och omsorg  
Diarienummer: RJL 2016/784 

 

Information om projektet av Victoria Allard, Kommunal Utveckling 

samt Ola Götesson och Mats Bojestig, se presentation.  

 

Grupparbete kring temat; Hur ger vi våra medborgare den vård de 

behöver när de behöver den och där de behöver den.  

 

Sammanfattning grupparbete: 

 Medborgare har förväntningar på både kommun och region, vi 

behöver skapa en trygghet för de vi är till för 

 Tillit mellan kommun och region – vi behöver höja oss från 

kostnadsdiskussioner, vi behöver ha en gemensam vision 

för vad vi vill  

 Vi behöver finna vägar för detta - processen måste finnas hos 

de som arbetar i hemtjänst, hemvård, vårdcentraler m m, inte 

låsa det vid en resursdiskussion, tillsammans hitta arbetssätt 

som fungerar mot våra patienter. Respektera att kommunerna 

är olika och hitta vägar för detta.  

 Glöm inte det förebyggande arbetet, sparar ju resurser.  

 

§ 73 Cosmic LINK – Byte av IT-stöd för överföring av 
information vid vårdplanering 
Information av Regionens ekonomidirektör, Jane Ydman. Se 

presentation. Diskussion.  

§ 74 Ägardirektiv Smålands Turism AB – förslag och 
tidplan 
Information från arbetsgruppens arbete och innehållet i förslaget av 

Anna-Carin Magnusson. Arbetsgruppen har varit fullt enig i det 

ägardirektiv och tidplan som tagits fram.  

 

För att kunna ta beslut i ärendet är det viktigt att regionen och 

kommunerna snarast handlägger och bereder ärendet för beslut i 

respektive fullmäktige. Budgethandling från Smålands Turism 

kommer snarast att skickas ut till samtliga.  

 

 



 

PROTOKOLL 4(5) 

      

 

Kommunalt forum – §§ 67-77 

Tid: 2016-12-09, kl 13:00-15:50 

 

 

 Sign 

 

Regionen och kommunerna beslutar att ställa sig bakom föreslagen 

hantering av ärendet.  

 

Underlag inför beslut kommer att via Regionen skickas ut till länets 

kommuner.  

§ 75 Samordningsförbunden  
Information av Maria Frisk kring frågor/synpunkter rörande 

samordningsförbunden med anledning av att Regionen haft en dialog 

med sina företrädare i de tre samordningsförbund som finns i länet.  

 

Vid denna dialog har följande frågor lyfts fram: 

 Kort- och långsiktighet vad gäller projekt – 

finansiering/ekonomi för dessa 

 IT-spåret och Grön rehabilitering. 

 Ska vi ha tre samordningsförbund? 

 Samsyn mellan kommun och region i dessa frågor 

 

Marie Johansson bjuder in Regionen till Primärkommunal samverkan 

för att få ta del av de frågor och synpunkter som Regionen diskuterat 

inför en kommande ägardialog.  

§ 76 Information  
Regiondirektören informerar om följande: 

 

 Almedalen 2017 och den satsning som Regionen planerar. 

§ 77 Övrigt  
 Information från Regionens nämnder och styrelse 

§ 78 Sammanträdet avslutas 
Sammanträdet avslutas kl 15:50 
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Vid protokollet  

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Malin Wengholm  

Ordförande 

OroO 

Malin Olsson  Marie Johansson  

 
 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

Lena Sandqvist  

  

 


