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Diarienummer

Kommunalt forum §§ 10-20
Tid:

2019-04-12 kl. 09:00-11:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum, Jönköping

Närvarande:

Företrädare för Region Jönköpings län
Företrädare för länets kommuner
Erik Andersson, Länstrafiken, §13
Se närvarolista, bilaga 1

§10

Inledning
Ordförande Mia Frisk hälsar samtliga välkomna till dagens
sammanträde.

§11

Val av protokollsjusterare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Hans Jarstig, Habo kommun och Dan Sylvebo, Region
Jönköpings län.

§12

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med ett
tillägg från Hans Jarstig avseende återkoppling kring översynen
av samordningsförbunden.

§13

Trafikförsörjningsprogram – tidplan
Erik Andersson, Länstrafiken, informerar om tidplan för
trafikförsörjningsprogrammet, se presentation.

§14

Stambanan – fortsatt arbete
Aktuell information i ärendet ges av regional utvecklingsdirektör,
se presentation.

§15

Almedalen 2019
Information av regional utvecklingsdirektör Kristina Athlei om
bokningar kring fortsatt planering inför Almedalen. Region
Jönköpings län, Jönköpings kommun och Jönköping University
kommer huvudsakligen att driva arbetet. Visning av var länets
arena kommer att förläggas och hur den byggs upp, se
presentation.
De seminarier som kommer att hållas behövs namnsättas så att
program med mera kan tryckas.
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§16

2019-04-12 kl. 09:00-11:00

Regional utvecklingsstrategi – fortsatt arbete
Regional utvecklingsdirektör går igenom inkomna svar på
RUS:en samt handlingsplan, se presentation.
Diskussion.
Länets kommuner föreslår samstämmigt genom Hans-Göran
Johansson att en politisk styrgrupp tillsätts med därtill hörande
tjänstemannagrupp som bereder RUS och därtill hörande
handlingsplan.
Sammansättning av tjänstemannagrupp föreslås enligt följande:
 2 ledamöter från Jönköping, norra delen av länet
 2 ledamöter från Höglandet, östra delen av länet
 2 ledamöter från GGVV, södra delen av länet
 Representation från Region Jönköpings län
Sammansättning av politisk styrgrupp föreslås enligt följande:
 2 ledamöter från Jönköping, norra delen av länet
 2 ledamöter från Höglandet, östra delen av länet
 2 ledamöter från GGVV, södra delen av länet
 Representation från Region Jönköpings län
För att få en bredd och täcka in länets alla kommuner – så bör
tjänstemän och politiker i dessa båda grupper inte komma från
samma kommun, med undantaget Jönköpings kommun, där det
ska vara en tjänsteman och en politiker från kommunen.
Region Jönköpings län bjuder in till möten.

§17

Socialt forum
Ordföranden tar upp fråga kring bildande av ett socialt forum –
d v s en arena där kommunernas politiker inom sociala frågor
möter regionens politiska företrädare inom folkhälsa och
sjukvård.
Ann-Marie Nilsson återkopplar kring hur man tänkt samt föreslår
att PKS diskuterar frågan och återkommer till regionen kring
upplägg.
Sign
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§18

2019-04-12 kl. 09:00-11:00

Smålands Turism – inför årsstämma
Inför årsstämman har bolaget väckt fråga avseende finansiering
och indexhöjning av densamma. Indexhöjning inför 2020 bedöms
inte aktuell. Frågan avseende finansiering och indexhöjning bör
tas upp inför kommande år.

§19

Rapport från nämnder, styrelse och PKS
Information från styrelse och nämnder i regionen av ordföranden.
Information från PKS av Ann-Marie Nilsson.

§20

Övrigt




Johan Fritz, Jönköpings kommun informerar om planerad
utredning och översyn av samordningsförbunden, som
leds av Region Jönköpings län och Jönköpings kommun.
Mer information vid kommande sammanträde inom
Kommunal forum.
Regiondag den 6 maj – ordföranden informerar om dagens
innehåll

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Hans Jarstig

Dan Sylvebo

Reg
Or
Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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Namn
Tord du Rietz
Sebastian Hörlin
Markus Kyllenbeck
Mikael Ekvall
Marie Johansson
Azra Muranovic
Mikael Stenqvist
Anders Willander
Hans Jarstig
Stefan Gustavsson
Christer Sjögren
Jan Holmqvist
Dan Sylvebo
Jan Sundman
Ann-Marie Nilsson
Beata Allen
Charlotte Johansson
Johan Fritz
Hans-Göran Johansson
Ulf Svensson
Gottlieb Granberg
Henrik Tvarnö
Carina Bardh
Magnus Färjhage
Jan Johansson
Karolina Hägg Sjöberg
Anna Gerebo
Malin Wengholm
Maria Frisk
Agneta Jansmyr
Kristina Athlei
Siw Kullberg
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Regionen
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Regionen
Habo
Jönköping
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Aneby
Jönköping
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Vetlanda
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Nässjö
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