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Kommunalt forum §§38-49 

Tid: 2020-10-09, kl 09:00-11:50 

Plats: Elmia konferens   

Närvarande: Beslutande: Se deltagarlista  

  

§38 Inledning 
Ordföranden Maria Frisk, hälsar samtliga välkomna. 

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

Jimmy Ekström (L), Region Jönköpings län och  

Anna-Carin Magnusson (S), Nässjö kommun. 

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

tillägg av fråga från Anna-Carin Magnusson (S) avseende Leader-

projekt.  

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

§42 Hur stärker vi kompetensförsörjningen i 
Jönköpings län 
Workshop med inspel och synpunkter från ledamöter och gäster 

under ledning av Thomas Strand, sektionschef regional 

utvecklingsavdelning.  

Se bildspel.  

§43 Utredning av länets samordningsförbund  
Utredning har genomförts av de samordningsförbund som finns i 

länet. Ordförande föreslår vid dagens möte att en arbetsgrupp 

bildas bestående av representanter från Region Jönköpings län 

samt genom PKS utsedda representanter för länets kommuner.  

 

Återkommer med sammansättning av arbetsgrupp och namn på 

representanter.   

§44 Övrig fråga – Leader projekt  
Anna-Carin Magnusson (S) väcker fråga kring Leaderprojekt med 

anledning av att Nässjö och Eksjö kommuner ingår i 

leaderprojektet för Astrid Lindgrens hembygd som bland annat 

utvecklar landsbygden.  

Lyfter frågan om vikten att länets kommuner behöver ingå i ett  
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s k Leader-område och att det behövs någon form av överblick 

hur intresset är i länet för s k Leaderprojekt. Poängterar vikten av 

att länet finns med i detta arbete. Önskar återkoppling kring 

intresse.  

 

Diskussion.  

§45 Sammanträdesplan för år 2021 
Ordföranden meddelar att förslag till sammanträden ska förankras 

inom PKS innan plan fastställs för Kommunalt forums 

sammanträdesdagar för 2021.  

§46 Information från styrelse/nämnder samt PKS 
Information från beslut i styrelse/nämnder:  

 Information av ordföranden från regionstyrelsen där 

budget för 2021 med verksamhetsplaner är aktuell. 

 Information av Rune Backlund (C)från nämnden för 

arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet där budget för 

nämndens verksamhetsområde, ny policy för 

bidragsgivning inom kulturområdet och 

civilsamhällsorganisationer, projekt inom området är 

aktuellt. 

 Information av Marcus Eskdahl (S) från nämnden för 

trafik, infrastruktur och miljö där budget, 

trafikförsörjningsprogram, hållbarhetsprogram, olika 

projekt för att stimulera resande samt påverkan på 

kollektivt resande med anledning av pandemin är aktuellt.  

 Information av Rachel De Basso (S) från nämnden för 

folkhälsa och sjukvård där budget, hälsocentraler m m är 

aktuellt, se bildspel. 

 

Ann-Marie Nilsson (C), Jönköpings kommun – ger information 

om utredningen avseende planering och dimensionering av 

komvux och gymnasieskola. Regionen kommer att vara 

remissinstans för detta arbete.  

 

Beata Allen (C), Aneby kommun lyfter frågan kring hur länets 

kommuner kommer igång med hälsocentraler och hälsocoacher, 

där önskan är att länets kommuner ska ligga i framkant. 

Diskussion kring förutsättningar för att få ett optimalt arbete kring 

detta.  
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§47 Infrastrukturplanering  
Information av sektionschef Erik Bromander, regional 

utvecklingsavdelning avseende kommande infrastrukturplanering 

för perioden. Se bildspel.  

 

Diskussion kring process för inriktningsunderlag. Frågan 

återkommer på Kommunalt forum den 11 december med 

medverkan ånyo av Erik Bromander.  

§48 Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde för Kommunalt forum är den 11 december.  

§49 Avslutning  
Ordföranden avslutar mötet kl 11:50 med ett tack till samtliga 

ledamöter och medverkande.    

Vid protokollet 

Siw Kullberg  

Justeras 

 

Maria Frisk  

Ordförande  

 Region Jönköpings län  

Jimmy Ekström  Anna-Carin Magnusson 

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


