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Plats:

Digitalt

Närvarande:

Beslutande: Se deltagarlista – utvidgat Kommunalt
forum t o m med §54

§50

Inledning
Ordföranden Maria Frisk, hälsar samtliga välkomna.

§51

Val av protokollsjusterare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Rune Backlund (C), Region Jönköpings län och
Linda Danielsson (S) Mullsjö kommun.

§52

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

§53

Anmälningsärende
Inga ärenden finns att anmäla till dagens sammanträde.

§54

Tema: Folkhälsa
Workshop med inspel och synpunkter från ledamöter och gäster
under ledning av Jesper Ekberg, folkhälsochef, Region
Jönköpings län. Se bildspel.
Utifrån ovanstående presentation indelning i grupper för vidare
diskussion med gemensam återkoppling/redovisning från
respektive grupp.

§55

Regional utveckling
Information av om följande:
 RUS – ledningssystem, se bildspel – information av
regional utvecklingsdirektör
 Aktiviteter inom RU-området, bl annat
Landsbygdsriksdagen – förflyttas till maj 2022
 Nytt avtal för naturbruksgymnasierna – tidplan och
arbetsprocess – information av Thomas Strand, RU, se
bildspel
 Nationell och regioneal plan – information av Erik
Bromander, RU, se bildspel
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Sammanträdesplan för år 2021
Följande sammanträdestider fastställs för år 2021:







§57

5 februari
9 april – utökat
4 juni
10 september
29 oktober – utökat
3 december

Information från styrelse/nämnder samt PKS
Information från PKS genom verksamhetschef Ola Götesson om:
 Mycket utvecklingsarbete på gång trots pandemin
 Vård- och omsorgscollege – samordning kring statliga
satsningar kring bland annat äldreområdet
Information från regionstyrelsen genom ordföranden Mia Frisk
om:
 Regiondag den 7 maj 2021, planering pågår. Tema för
regiondagen är kompetensförsörjning
Information från nämnden folkhälsa och sjukvård genom
ordföranden Rachel De Basso om:
 Aktuellt status för pandemin
 Decimerad operationsverksamhet p g a pandemiläget
 Planerad träff med PKS under nästa vecka
Information från nämnden trafik, infrastruktur och miljö genom
ordföranden Marcus Eskdahl om:
 Nytt Hållbarhetsprogram
 Extra satsningar på infrastruktur och underhåll av
järnvägsbanor
 Pandemins påverkan på buss/tågtrafik – extra bussar
insatta
 Nytt avtal för Krösatågen och Kustpilen – avtal om 12 år
 Trafikförsörjningsprogram – intressanta remissvar –
återkommer kring detta
 Översyn av arbetsformer mellan kommunerna och
regionen
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Nästa sammanträde
Nästa sammanträde för Kommunalt forum är den 5 februari,
2021.

§59

Avslutning
Ordföranden avslutar mötet kl 10:50 med att rikta ett tack till
Rune Backlund som vid årsskiftet lämnar sitt uppdrag som
regionråd.
Riktar även ett tack till samtliga ledamöter och medverkande samt
med en tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År!

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Rune Backlund

Linda Danielsson

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