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Diarienummer 

 

Kommunalt forum §§ 44-57 

Tid: 2019-10-11 kl. 09:00-11:55 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping 

Närvarande: Företrädare för Region Jönköpings län 

Företrädare för länets kommuner 

Se närvarolista, bilaga 1  

§44 Inledning 
Ordföranden för dagens sammanträde, Marcus Eskdahl, hälsar 

samtliga välkomna. 

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

Sylvebo, Region Jönköpings län och Henrik Tvarnö, Vetlanda 

kommun. 

§46 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med 

följande tillägg: 

 Övrig fråga från Gislaveds kommun gällande deltagande i 

nästa års rekryteringsmässa i Utrecht, Holland.  

§47 Anmälningsärende 
Inga ärenden finns att anmäla till dagens sammanträde. 

§48 Biogasöverenskommelsen 
Ordföranden informerar om att man inom Kommunalt forum 

under våren ska återkomma till överenskommelsen i fråga om 

kriterier och en mer djupgående avstämning med kommunerna. 

Vid dagens sammanträde ska en kort återrapportering ges.  

 

T f regiondirektör och trafikdirektör informerar om hur Region 

Jönköpings län arbetar med åtagandena i 

biogasöverenskommelsen. 

 

Företrädare för samtliga kommuner informerar om hur respektive 

kommun arbetar med åtagandena i biogasöverenskommelsen. 

§49 Arbetsmarknadskunskap 
Regional utvecklingsdirektör informerar om tidigare genomförd 

förstudie samt beslut i projekt gällande arbetsmarknadskunskap i 

länet. Information om möjlighet till gemensam satsning i frågan 

gavs av Handelskammaren vid Kommunalt forums sammanträde 

den 14 juni. 
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Diskussion. 

 

I nuläget är man inte beredd att gemensamt, Region Jönköpings 

län och länets kommuner, gå in i ett sådant projekt.  

§50 Regional utvecklingsstrategi, handlingsplaner 
och indikatorer 
Ordföranden informerar om den politiska processen gällande den 

regionala utvecklingsstrategin, strategin återremitterades vid 

regionfullmäktige den 1 oktober.  

 

Regional utvecklingsdirektör redogör för den vidare 

arbetsprocessen gällande den regionala utvecklingsstrategin och 

dess handlingsplaner.  

 

Flera kommuner föreslår att handlingsplanerna, när ett färdigt 

förslag tagits fram, ska remitteras till länets kommuner för att 

åstadkomma en förankringsprocess kring dessa.   

 

Diskussion. 

 

Handlingsplanerna ska förankras i länets kommuner genom en 

remissrunda. Region Jönköpings län ser över tidplanen för 

processen och återkommer till kommunerna.  

§51 Bredbandsstrategi och digitaliseringsstrategi 
Regional utvecklingsdirektör ger en lägesrapport för 

arbetsprocessen med bredbandsstrategi samt 

digitaliseringsstrategi för Region Jönköpings län. 

§52 Utvärdering Almedalen - Smart arena 2019 
Regional utvecklingsdirektör informerar om en genomförd 

enkätutvärdering av det gemensamma deltagandet i Almedalen 

2019 genom Smart arena. 

§53 Almedalen 2020 
Ordföranden lyfter frågan om fortsatt deltagande i Almedalen och 

frågar länets kommuner om viljeinriktning inför år 2020.  

 

Diskussion. 

 



 

PROTOKOLL 3(4) 

      

 

Kommunalt forum §§ 44-57 

Tid: 2019-10-11 kl. 09:00-11:55 

 

 

 Sign 

 

Det finns en positiv viljeinriktning i Kommunalt forum kring 

deltagande i Almedalen år 2020. Gemensamt beslut om 

deltagande och inrättande av styrgrupp planeras att tas i 

november. 

§54 Information från primärkommunala nämnden – 
PKS 
Ola Götesson informerar om Kommunal utvecklings verksamhet 

och om en genomförd utveckling av dess mål- och budgetprocess. 

§55 Information från regionens nämnder och 
styrelse 
Ordföranden informerar om framlagt budgetförslag för 2020 från 

Koalition för Jönköpings län och inriktningar för denna inom ett 

flertal verksamhetsområden. 

§56 Övriga frågor 
 Carina Johansson, Gislaveds kommun, lyfter frågan om ett 

gemensamt deltagande på rekryteringsmässan i Utrecht, 

Holland och ber samtliga länets kommuner och Region 

Jönköpings län fundera på och återkomma till detta 

framöver. 

 

 Ordföranden informerar om processen att ta fram underlag 

inför en skrivelse till Trafikverket och 

infrastrukturministern gällande väg 26 – Nissastigen som 

lyftes på föregående sammanträde. En dialog med 

Trafikverket ska föras. 

 

 Hans-Göran Johansson, Värnamo kommun, lyfter frågan 

om att inom ramen för Kommunalt forum göra ett 

gemensamt arrangemang för att uppmärksamma 

Demokratin 100 år. Frågan tas med till kommande 

sammanträde.  

§57 Avslutning 
Ordföranden tackar samtliga ledamöter och medverkanden och 

avslutar sammanträdet kl. 11.55. 
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Vid protokollet 

Nathalie Bijelic Eriksson 

Justeras 

 
 

Marcus Eskdahl 

Ordförande 

 

 

Dan Sylvebo 

 

Henrik Tvarnö 

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


