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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Kommunalt forum §§16-26 

Tid: 2020-06-12, kl. 09:00-12:16 

Plats: Deltagande via videolänk  

Närvarande: Företrädare för Region Jönköpings län 

Företrädare för länets kommuner 

Se närvarolista, bilaga 1  

§16 Inledning 
Ordföranden Marcus Eskdahl, hälsar samtliga välkomna. 

Vid dagens sammanträde ges även en praktisk information av 

regional utvecklingsdirektör, då merparten av deltagarna i 

sammanträdet deltar via videolänk.  

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

Rune Backlund, Region Jönköpings län och  

Susanne Wahlström, Habo kommun.  

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

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

§20 Utredning av samordningsförbunden – 
redovisning av rapport  
Lars Wallström, Region Jönköpings län och Elisabeth Öhrman, 

Jönköpings kommun redovisar den utredning som är genomförd 

avseende länets tre samordningsförbund, se presentation och 

rapport.  

 

Frågor och diskussion.  

 

Återkoppling kommer att ske vid kommande Kommunalt forum 

den 9 oktober för fortsatt diskussion men även med inspel av 

synpunkter från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  

Ovanstående hantering godkänns av samtliga. 

§21 Trafikförsörjningsprogram – fortsatt process  
Information av ordförande kring rubricerat program.  

Redovisning av regional utvecklingsdirektör programmets 

koppling till RUS samt redovisning pågående och fortsatt process 

av Carl-Johan Sjöberg, se presentation.  

 

Frågor och diskussion. 
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Synpunkter framförs om det viktiga i att ha dialog med resenärer, 

länsinvånare men även kontinuerliga avstämningar med länets 

kommuner. Lyfts även att det behövs ta fram former hur vi 

snabbare kan ställa om när nya behov uppstår, nyetablering inom 

näringsliv, bostäder, utbildning m m.  

§22 Länets näringsliv och Coronapandemin 
Redovisning av regional utvecklingsdirektör hur länets näringsliv 

har påverkats av den pågående coronapandemin, se bildspel.  

 

Samtliga ledamöter får besvara pollingfrågor samt delas in i 

grupper för att diskutera olika scenarier, se bildspel.  

 

Redovisning av grupparbete samt diskussion.  

§23 RUS handlingsplaner och ledningssystem 
Information av regional utvecklingsdirektör om fortsatt arbete och 

de arbetsgrupper som etablerats för detta.  

§24 Medverkan – emigrant/jobbmässa i Utrecht 
Information av regional utvecklingsdirektör kring den jobbmässa 

som preliminärt anordnas 2021 i Utrecht. Arrangemang och 

frågor kring medverkan diskuteras. 

 

Frågor och ställningstagande till medverkan skickas ut till 

samtliga länets kommuner där svar behöver inkomma senast 26:e 

juni.  

§25 Övriga frågor  
Information ges enligt följande:  

 

Från nämnden folkhälsa och sjukvård av ordförande  

Rachel De Basso: 

 Nedstängning av covidavdelningar 

 Planering av tillgängliga IVA platser inför sommaren 

 Vård för covidpatienter i huvudsak på infektionskliniken 

 Viktigt att minska smittan i samhället – kommuner och 

region behöver fortsatt hantera och informera om detta för 

att minska belastningen på hälso- och sjukvården 
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 Uppväxling med hög kapacitet för provtagning avseende 

covid, innevarande vecka, måndag-torsdag har 3038 

prover tagits.  

 

Från nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet av 

ordföranden Rune Backlund:  

 

 Med anledning av covid vidtagit åtgärder som 

komplement till de nationella stödpaket som kommit 

 Sedan april månad beslutat om olika projekt och insatser 

för att stödja – en del har startat upp och en del startar upp 

efter sommaren som stöd i akuta situationer som uppstått, 

men som även framåt är bra för att komma ur den 

pågående krisen 

 

Från nämnden trafik, infrastruktur och miljö av ordföranden  

Marcus Eskdahl:  

 

 Övergripande arbete och samarbete pågår med näringsliv 

och företag med anledning av pandemin 

 Nya bussar inom kollektivtrafiken med ny teknik för att 

höja kvalitén men även möjlighet att till exempel ta med 

barnvagn och cykel. 

 Process för ny tågdepå. Frågan lyft politiskt i regionen 

nästa vecka. Förslag utgår ifrån förstudien i det material 

som finns framtaget.  

Information även av regiondirektör kring ekonomi och 

kostnader 

 Arbete pågår med nya stambanor och höghastighetståg.  

Information av regional utvecklingsdirektör kring den 

skrivelse som regionen avser att göra tillsammans med 

andra regionen till regeringen avseende detta. 

Återkoppling ges till länets kommuner i frågan 

tillsammans med en film som tagits fram om den nya 

stambanan. Frågan återkommer vid kommande 

Kommunalt forum 
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§26 Avslutning 
Ordföranden tackar samtliga ledamöter och medverkanden och 

med tillönskan om en fin sommar.   

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 
 

Marcus Eskdahl  

Ordförande 

 

 

Rune Backlund 

 

 

Susanne Wahlström  

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


