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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Kommunalt forum §§12-21 

Tid: 2021-04-09, kl: 08:30-11.40 

Plats: Digitalt   

Närvarande: Beslutande: Se deltagarlista 

  

§12 Inledning 
Ordföranden Maria Frisk, hälsar samtliga välkomna till dagens 

möte. 

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

Rachel De Basso (S) Region Jönköpings län, och  

Beata Allen (C) Aneby kommun.  

 

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

Ordföranden meddelar att Ann-Marie Nilsson (C) kommer att 

tjänstgöra som ordförande under en del av sammanträdet. 

 

Information om infrastrukturpropositionen utgår och ersätts av 

information om infrastruktur och bredbandsstöd. 

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

§16 RUS handlingsplaner, delstrategier och 
arbetssätt 
  

T.f Regional utvecklingsdirektör Ulf Fransson och projektledare 

Karl-Gustav Bartoll redogör för omstart av arbetet med 

handlingsplaner för den regionala utvecklingsstrategin. 

Samverkansarenor med prioriterade delstrategier presenteras, för 

en hållbar, attraktiv, tillgänglig, smart, kompetent och global 

region. 

 

Diskussion i grupper, se bildpresentation 

§17 Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2021-2035 
  

Kollektivtrafikstrateg, Erik Andersson redogör för inkomna 

synpunkter och förändringar inför revideringen av det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet 2021-2035. 
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Diskussion och frågor besvaras, se bildpresentation 

§18 Infrastruktur och bredband 
 

Erik Bromander, sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet 

informerar. 

 Tidsplan för revidering av regional 

transportinfrastrukturplan, och samverkan med 

regionsamverkan Sydsverige. 

 Post- och telestyrelsens tidsplan och kriterier för 

bredbandsstöd. 

 Regionerna har getts möjlighet att inkomma med regionala 

prioriteringar för utbyggnad av bredband, inspel har 

hämtats från kommunerna.  

 

Diskussion och frågor besvaras, se bildpresentation 

§19 Vaccinationsplanering, aktuellt läge 
Vaccinationssamordnare Jonas Almgren informerar om pågående 

vaccination i länet mot Covid -19. 

 

Diskussion och frågor besvaras, se bildpresentation 

§20 Aktuellt  
 Rapport från:  

 Primärkommunal samverkan – PKS  

 Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

 Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö samt,  

 Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 

§21 Nästa sammanträde och avslutning 
Nästa sammanträde för Kommunalt forum är den 4 juni. 

Dagens sammanträde avslutas kl.11.40  

Vid protokollet 
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Linda Byman  

Justeras 

 

Maria Frisk (KD)  

Ordförande §§ 12-16,19-21      

Region Jönköpings län  

 

 

Ann-Marie Nilsson (C)      

Ordförande §§17-18 

 

Rachel De Basso (S) 

Region Jönköpings län  

Beata Allen (C)                          

Aneby kommun 

 

 
 

 

Protokollet är justerat 2021-     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


