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Kommunalt forum §§1-15 

Tid: 2020-01-31, kl. 09:00-11:50 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping 

Närvarande: Företrädare för Region Jönköpings län 

Företrädare för länets kommuner 

Se närvarolista, bilaga 1  

§1 Inledning 
Ordföranden Maria Frisk, hälsar samtliga välkomna. 

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

Rachel De Basso, Region Jönköpings län och  

Hans-Göran Johansson, Värnamo kommun.  

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

tillägg information om coronavirus. 

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

§5 Information om coronavirus 
Smittskyddsläkare Malin Bengnér informerar om utbrottet av 

coronaviruset. Risken för att smittan ska spridas i det svenska 

samhället bedöms för närvarande som låg men Regionens 

smittskyddsenhet följer utvecklingen och ger rekommendationer 

och är beredda om utvecklingen skulle förändras.  

§6 Smålands Turism – information  
Information av VD Helene Berg kring affärs- och handlingsplan 

för bolaget.  

Se presentation.  

 

Hans-Göran Johansson ger en återkoppling till den diskussion 

som länets kommuner haft kring bolaget Smålands Turisms 

framtid. Länets kommuner har framfört önskemål kring hur man 

ser på en fortsatt hantering av bolaget med Region Jönköpings län 

som enda ägare. Förslaget kommer att hanteras på bolagsstämman 

i juni. Regionen kommer även att lyfta frågan till regionstyrelsens 

arbetsutskott i februari.  

§7 Regional utvecklingsstrategi – avstämning  
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Regional utvecklingsdirektör Kristina Athlei, presenterar en 

avstämning av arbetet med handlingsplaner för RUS-arbetet.  

Arbetet fortlöper enligt planering.  

§8 Almedalen – lägesrapport   
Regional utvecklingsdirektör Kristina Athlei, ger en lägesrapport 

av det planeringsarbete som pågår inför Almedalsveckan 2020.  

§9 Beslutade strategier – information 
Återkoppling och aktualisering av de strategier som är beslutade. 

 

Patrick Kinnbom, sektionschef regional utveckling informerar 

om: 

 Smålands skogs- och trästrategier 

 Innovationsstrategi  

 

Anna Olsson, sektionschef regional utveckling informerar om:  

 Livsmedelsstrategi 

 Digitaliseringsstrategi 

 Bredbandsstrategi 

 Cykelstrategi 

§10 TFÖ 2020 – grupparbete/diskussion 
Reflektion och diskussion i grupper kring de övningar som både 

länets kommuner och region haft avseende totalförsvarsarbetet.  

Sammanställning av diskussionen i bilaga. 

§11 Möte med Trafikverket avseende 
hastighetsbegränsningar 
Marcus Eskdahl ger en återkoppling från möte med Trafikverket. 

§12 Information från regionens nämnder och 
styrelse 
Rachel De Basso, ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård 

ger aktuell information från nämnden.  

 

Marcus Eskdahl, ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och 

miljö ger aktuell information från nämnden.  

§13 Information från PKS 
Linda Danielsson ger aktuell information från PKS. 
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§14 Regiondag 2020 
Ordföranden informerar om regiondag 2020 den 4 maj, där temat 

är kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor med koppling 

till RUS.  

§15 Avslutning 
Ordföranden tackar samtliga ledamöter och medverkanden och 

avslutar sammanträdet kl 11:50.  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 
 

Maria Frisk 

Ordförande 

 

 

Rachel De Basso 

 

 

Hans-Göran Johansson  

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


