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Närvarande: Företrädare för Region Jönköpings län 

Företrädare för länets kommuner 

Mikael Axelsson § 6 

Se närvarolista, bilaga 1 

 

 

  

§1  Inledning 
Ordförande Mia Frisk hälsar samtliga välkomna till dagens 

sammanträde. 

 

§2  Val av protokollsjusterare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses  

Anders Wilander, Tranås kommun. 

 

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

 

§4  Stambanan – fortsatt arbete 
Marcus Eskdahl informerar om det senaste som hänt inom 

området på nationellt plan.  

 

Vidare information av regional utvecklingsdirektör Kristina 

Athlei om det fortsatta arbetet med stambanan. En handlingsplan 

med aktiviteter har arbetats fram för att påverka aktörer som t.ex. 

regeringen, riksdagen och Trafikverket. 

 

Diskussion i grupper kring hur man fortsatt kan vässa argumenten 

i påverkansarbetet samt om kompletterande insatser. 

 

§5  Almedalen 2019 
Information av regional utvecklingsdirektör Kristina Athlei om 

bokningar och fortsatt planering inför Almedalen. Region 

Jönköpings län, Jönköpings kommun och Jönköping University 

kommer att driva arbetet och flera kommuner har anmält att man 

vill delta. 
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Diskussion i grupper om syftet med att delta under Almedals-

veckan och vilka områden med nationell bäring som bör lyftas. 

Trähusbranschen, logistik och stambanan lyfts under 

diskussionerna som tre sådana områden. 

 

§6  Besök av företag 
Besök av Mikael Axelsson, vd på företaget Garantell AB från 

Värnamo, med anledning av att företaget vann Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) företagstävling Smart 

industri för år 2019. Presentation av företagets produktionsmodell 

görs. 

 

§7  Avrapportering 
hemsjukvårdsöverenskommelsen 
Information av hälso- och sjukvårdsdirektören Mats Bojestig och 

Ola Götesson om hur arbetet efter revideringen av KomHem-

avtalet har fortsatt och hur situationen ser ut idag. 

 

En gemensam aktivitetsplan inom hemsjukvården är utarbetad. 

Parallellt har man arbetat med överenskommelsen om lag om 

utskrivningsklara och funnit att utskrivningsprocessen behöver 

utvecklas. Medskick till deltagarna inför kommande strategiska 

samtal om gemensamma områden görs i fråga om de tre 

områdena Barn och unga, Psykiatri och missbruk och Äldre. 

 

§8  Samtal om våra viktiga gemensamma 
strategiska frågor i länet – arbetsformer och 
nätverk, bäst tillsammans i hälso- och sjukvård 
m.m. 
Ordföranden introducerar samtalet med att presentera tankar och 

diskussioner från Koalition för Jönköpings län gällande de 

gemensamma frågor och utvecklingsområden som finns.  

 

Regional utvecklingsdirektör Kristina Athlei informerar om de 

gemensamma frågor som uttrycks i lagar, förordningar, nationella 

strategier m.m.  

 

Diskussion i grupper om hur man ska ta fram de strategiskt 
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viktiga frågorna samt hur man gemensamt ska utveckla arbetet 

inom dessa områden. Medskick till vidare diskussioner görs. 

 

§9  Rapport från nämnder, styrelse och PKS 
Information från PKS av Ann-Marie Nilsson om framtagande av 

handlingsplan och utveckling av ekonomiarbete efter avslutad 

utvärdering av Kommunal utveckling samt pågående dialog med 

Migrationsverket. 

 

Information från TIM av Marcus Eskdahl om bland annat avrop 

av regionaltågsfordon genom AB Transitio. 

 

Information från ANA av Rune Backlund om kommande stora 

frågor, bl.a. om den gemensamma utvecklingen av kulturen 

tillsammans med kommunerna. 

 

Information från FS av Rachel De Basso om bland annat ny 

läkarutbildning i länet och nytt strategidokument för universitets-

sjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen.  

 

Information från regionstyrelsen av ordföranden om pågående 

arbete för att få en tandläkarutbildning i länet samt införandet av 

en årlig regiondag, år 2019 inträffar denna den 6 maj.  
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Vid protokollet 

Nathalie Bijelic Eriksson 

Justeras 

 

Maria Frisk Anders Wilander 

Tranås kommun 

 

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


