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Kommunalt forum §§33-42 

Tid: 2021-09-10, kl: 08:30-12:05 

Plats: Digitalt   

Närvarande: Se deltagarlista 

  

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

möte. 

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

Per Eriksson (C), Region Jönköpings län, och  

Mikael Karlsson (C) Värnamo kommun.  

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

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

§37 Uppföljning av biogasöverenskommelsen 
Redovisning FASTR-projektet av Carlos Pettersson, 

Energikontoret Norra Småland och Annika Pers Gustafsson, 

Länsstyrelsen, se bildspel.   

 

Samtliga kommuner redovisar även nuläge vad gäller 

biogasöverenskommelsen, se bildspel.  

§38 Projektet Hela Resan - rapport 
Redovisning av Carlos Pettersson och Mattias Bodin, 

Energikontoret Norra Småland, se bildspel.  

§39 Tema – Kollektivtrafik – samverkan i länet 
Trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg ger en kort introduktion till 

inspirationsföreläsning om mobilitet.  

 

Tommy Winterskiöld Vestlie, IUS Innovation presenterar ett 

mobilitetslandskap som är under stor förändring och som 

påverkar den offentliga kollektivtrafiken, se bildspel. 

§40 Regional plan – rapport  
Redovisning av Erik Bromander av nuläget avseende arbetet med 

regional plan men även en återkoppling hur arbetet går med den 

nationella planen, se bildspel som bifogats kallelsen.   
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§41 Aktuell information från PKS samt RJL styrelse 
och nämnder 
Primärkommunal samverkan – Ann-Marie Nilsson informerar 

om:  

 Återkoppling av arbete som sker i samverkan mellan 

länets kommuner och regioner:  

- Palliativ vård  

- Gemensam inriktning för god och nära vård 

 

Regionstyrelsen – Maria Frisk informerar om: 

 Beslut i investeringsärenden som avser ny- och 

ombyggnad av vårdens lokaler, till ex nya lokaler för 

psykiatrisk akutmottagning 

 Digitaliseringsseminarium för styrelsens ledamöter med 

medverkan av bl annat Patrik Sundström, SKR.   

 Elektrifieringslöftet presenterat för infrastrukturministern 

den 1 september.  

 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet -  

Per Eriksson informerar om: 

 Flera tillsatta befattningar inom regional utveckling, som 

till exempel ny kulturchef 

 Fortsatt påverkan i verksamheten med anledning av 

pandemin. Kulturella satsningar kommer att göras för barn 

och unga. 

 Industridag på Gummifabriken i Värnamo kommer att 

anordnas, där tankar kring hur man ser på framtiden ska 

fångas in samt hur vi ser på ungdomars möjlighet att få 

arbete i länet efter avslutad utbildning.  

 Gårdsrundan i Jönköpings län  

 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö – Marcus Eskdahl 

informerar om:  

 Elektrifieringslöftet som länet presenterat 

 Återstartspaket för kollektivtrafiken efter pandemin, 

marknadsföring av nya produkter, presentation av nyheter 

m m 

 Bra politisk referensgrupp för arbetet med nationell plan 
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§42 Nästa sammanträde och avslutning 
Nästa sammanträde för Kommunalt forum är den 29 oktober. 

Tema för nästa sammanträde är: Hälsa som strategi.  

 

Ordföranden delger förslag till sammanträdestider för år 2022. 

Beslut om datum tas vid sammanträdet den 29 oktober.   

Vid protokollet 

Siw Kullberg  

Justeras 

 

Maria Frisk (KD)  

Ordförande   

Region Jönköpings län  

 

 

 

Per Eriksson (C) 

Region Jönköpings län  

Mikael Karlsson (C) 

Värnamo kommun 

 

 
 

 

Protokollet är justerat 2021-     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


