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2020-08-28, kl 09:00-12:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Jönköping

Närvarande:

Beslutande: Se deltagarlista

§27

Inledning
Ordföranden Marcus Eskdahl, hälsar samtliga välkomna.

§28

Val av protokollsjusterare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Rachel De Basso (S), Region Jönköpings län och
Kent Williamsson (S), Vaggeryds kommun.

§29

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

§30

Anmälningsärende
Inga ärenden finns att anmäla till dagens sammanträde.

§31

Uppföljning av biogasöverenskommelsen
Redovisning av miljöchef Maria Cannerborg och Ulrika Lahti,
projektledare miljö, se presentation.
Diskussion.

§32

Höstens arbete utifrån Covid-19 i region och
kommuner
Följande redovisning ges av:
 Regional utveckling – regional utvecklingsdirektör
Kristina Athlei
 Jönköpings Länstrafik – trafikchef Christine Leppänen
 Hälso- och sjukvård, kommunal omsorg – hälso- och
sjukvårdsdirektör Mats Bojestig samt verksamhetschef
Ola Götesson
Se presentation för respektive område.
Diskussion.

§33

Nya stambanor
Erik Bromander, sektionschef regional utveckling och Niclas
Beermann, kommunikationschef regional utveckling informerar
om nya stambanor, se presentation.
Diskussion.
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Planering för kommande sammanträden –
hösten 2020
Diskussion kring frågor som bör tas upp på kommande
sammanträde i oktober (utökat) och december 2020.
Förslag inför den 9 oktober:
 Internationella frågor där följande förslag lyfts fram:
Samarbete med vänregion i Kina – fortfarande aktuellt och
hur går vi vidare?
Information om Brysselkontoret
Vad har länets kommuner för internationellt samarbete
Finskt förvaltningsområde – kommun/region




Samordningsförbunden – återkoppling av utredning –
ställningstagande till hur man går vidare
Kompetensförsörjningsfrågor – ev medverkan av JU
Fastställande av sammanträdesplan för 2021

Förslag inför den 11 december:
 Tema Folkhälsa
§35

Information från styrelse/nämnder samt PKS
Information från beslut i styrelse/nämnder:
 Nämnd för folkhälsa och sjukvård – Rachel De Basso
 Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet –
Rune Backlund
 Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö – Marcus
Eskdahl
Ordföranden ger en kort information om att regionfullmäktige
tagit ett investeringsbeslut om att bygga en ny tågdepå i Nässjö.
Ann-Marie Nilsson, Jönköpings kommun – ger information från
PKS kring utredning avseende palliativ vård, samt lyfter vikten av
att arbetet med RUS handlingsplaner blir förankrat.

§36

Nästa sammanträde
Kommande sammanträde för Kommunalt forum är den 9 oktober
och då utökat. Beslut att detta är ett fysiskt möte.
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Avslutning
Ordföranden tackar samtliga ledamöter och övriga för deltagande
i dagen möte. Ett särskilt tack riktas till Anders Wilander som
sista september lämnar sitt uppdrag som kommunstyrelsens
ordförande i Tranås.

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande

Rachel De Basso

Kenth Williamsson

Region Jönköpings län
Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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