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Tid: 2021-02-05, kl 09:00-12:00 

Plats: Digitalt   

Närvarande: Beslutande: Se deltagarlista 

  

§1 Inledning 
Ordföranden Maria Frisk, hälsar samtliga välkomna. 

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

Per Eriksson (C), Region Jönköpings län och  

Kristin Hästmark (M) Gnosjö kommun. 

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

Ordföranden meddelar att Marcus Eskdahl (S) kommer att 

tjänstgöra som ordförande under del av sammanträdet.  

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

§5 Arbetsordning och arbetsformer för Kommunalt 
forum 
Återkoppling av regional utvecklingsdirektör kring bildandet av 

Kommunalt forum i samband med regionbildning.  

Diskussion kring arbetsformer och arbetsordning i grupper, se 

bilaga med redovisning.  

 

Ordföranden Mia Frisk sammanfattar de synpunkter som kommit 

in kring arbetsformer och arbetsordning samt tar med Anna-Carin 

Magnussons synpunkt kring möjligheten att ta med fler ledamöter 

vid utökat Kommunalt forum.   

§6 Samordningsförbunden – avrapportering  
Avrapportering från ordföranden och ledamöter som funnits med i 

arbetsgrupp som genomfört en översyn av samordningsförbunden.  

Se särskild utredning och presentation.  

Diskussion. 
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§7 Internationellt arbete  
Redovisning av Marie Brander, internationell samordnare av 

verksamhet vid Brysselkontor, se presentation samt information 

av regional utvecklingsdirektör och Ann-Marie Nilsson, 

kommunalråd, Jönköpings kommun avseende avtal med Tianjin, 

Kina, se presentation. 

Diskussion i grupper, se bilaga med redovisning.  

 

Ordföranden Marcus Eskdahl sammanfattar de synpunkter som 

kommit in och ser att det blir en fortsatt hantering och beredning 

av avtalet med Tianjin, Kina med Jönköpings kommun, Region 

Jönköpings län och Länsstyrelsen. 

§8 Almedalen  
Information av Kristina Nord, projektledare, regional utveckling 

avseende årets Almedalsvecka, se presentation.  

 

Vid efterföljande diskussion meddelar Jönköpings kommun med 

flera att man inte deltar i årets Almedalsvecka.  

§9 Trafikverkets inriktningsunderlag - tidplan   
Redovisning av Erik Bromander, sektionschef regional 

utveckling, avseende Trafikverkets inriktningsunderlag samt 

tidplan och upplägg för bredbandsstödet, se presentation.  

Diskussion.  

 

Ordföranden Marcus Eskdahl sammanfattar diskussionen och 

meddelar att kommunerna kommer att få ta del av regionens 

yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag.  

§10 Övriga frågor  
Rapport från:  

 Primärkommunal samverkan – PKS  

 Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

 Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö samt,  

 Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 

Ordföranden Marcus Eskdahl informerar även om 

ordförandebeslut om att utvidga sjukresor för de som innefattas i 

fas 1 och fas 2 i vaccinationsplaneringen.  
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§11 Nästa sammanträde och avslutning 
Nästa sammanträde den 9 april – då utökat sammanträde.  

 

Dagens sammanträde avslutas kl 12:00.   

Vid protokollet 

Siw Kullberg  

Justeras 

 

Maria Frisk (KD)  

Ordförande §§ 1-6 

 Region Jönköpings län  

Marcus Eskdahl (S) 

Ordförande §§7-11 

Per Eriksson (C) 

Region Jönköpings län  

Kristin Hästmark (M) 

Gnosjö kommun   
 

 

Protokollet är justerat 21     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


