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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Kommunalt forum – §§ 1-11 

Tid: 2017-02-10, kl 09:00-11:40 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping 

Närvarande: Region Jönköpings län:  

Malin Wengholm, ordförande 

Rune Backlund 

Malin Olsson  

 

Länets kommuner: 

Carin Berggren  

Lars-Erik Fälth 

Marie Johansson 

Anna-Carin Magnusson 

Gunnar Pettersson 

Annelie Hägg 

Henrik Tvarnö  

Arne Ottosson 

Hans-Göran Johansson 

Niklas Palmgren 

Linda Danielsson 

Anders Karlborg 

Stefan Gustafsson 

 

Övriga: 

Agneta Jansmyr 

Anneli Wirtén 

Jane Ydman 

Ola Götesson 

Siw Kullberg 

Emil Hesse 

Åslög Kantelius  

Karl-Gustav Bartoll 

Jan Sundman 

Magnus Färjhage  

Jan Holmqvist  

Lennie Johansson   

§ 1 Inledning 
Ordförande Malin Wengholm hälsar samtliga välkomna till dagens 

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

Gunnar Pettersson, Habo kommun samt Rune Backlund, Region 

Jönköpings län. 

§ 3 Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med tillägg  

av synpunkter på skrivelsen avseende samordningsförbunden. 

§ 4 Anmälningsärenden  
Anmäls och läggs till handlingarna 

§ 5 Informationsärende  
Ola Götesson informerar om nya lokala överenskommelser om 

samarbete gällande personer med riskbruk, missbruk och beroende. 

Föreslår att länsövergripande och lokala överenskommelser förlängs 

utan justering till att gälla till och med 2018.  

Detta godkänns och läggs till handlingarna.   

§ 6 Information  
Regiondirektören informerar om följande: 

 

 Datainspektionens beslut och regionens ställningstagande 

avseende kommunernas tillgång till läkemedelslista samt plan 

för införande av Link. Denna information ges tillsammans med 

Ola Götesson.  

 Strategidag för hälsa den 10 mars, arrangeras tillsammans med 

Sveriges Kommuner och landsting. Inbjudan kommer att 

kompletteras med program.  

 Tillitsdelegationen – information om intresseanmälan kring 

tillitsbaserad styrning.  

§ 7 Övrig fråga – Samordningsförbunden   
Synpunkter från Henrik Tvarnö kring förslag till skrivelse avseende 

samordningsförbunden. Skrivelsen har skickats till länets kommuner 

för synpunkter senast tisdag. Ett förslag till reviderad skrivning 

kommer att skickas ut, där synpunkter beaktas.  
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§ 8 Information från regionens nämnder och styrelser 
Information av Rune Backlund om: 

 Tågsituationen – meddelar att i slutet av februari kommer 

åtta tåg att vara i bruk, d v s endast två stycken kommer att 

vara tagna ur trafik. 

 Hyra av tåg – återkopplar till den mediabild som funnits, att 

det skulle finnas tåg att hyra – vilket inte är fallet då det inte 

finns några tåg alls att hyra.  

§ 9 Information från primärkommunala 
samverkansorganet 
Information av Marie Johansson om:  

 KomHem – Finns frågor som man behöver lyfta och diskutera 

tillsammans med Regionen, avseende kostnad, volymökning, 

samsyn kring arbetet m m. Ola Götesson har fått i uppdrag att 

tillsammans med Regionen se hur man kan gå vidare i frågan.  

§ 10 Tema – Infrastruktur  
Föredragning av Ulf Fransson – Nya stambanor, aktuellt arbetsläge. 

Se presentation. Diskussion. 

 

Föredragning av Emil Hesse – om 

1. Långsiktig planering av statlig transportinfrastruktur 

2. Tidplan och process i Jönköpings län 

Beslutas att TIM:s presidium och företrädare för kommunerna 

diskuterar och kommer överens om hur processen ska 

genomföras 

3. Planeringsförutsättningar och strategiska vägval.  

 

Se presentation. Diskussion. 

§ 11 Sammanträdet avslutas 
Sammanträdet avslutas kl 11:40 
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Vid protokollet  

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Malin Wengholm  

Ordförande 

OroO 

Rune Backlund  Gunnar Pettersson  

 
 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

Lena Strand  

  

 


