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Plats:

Digitalt

Närvarande:

Beslutande: Se deltagarlista

§22

Inledning
Ordföranden Maria Frisk, hälsar samtliga välkomna till dagens
möte.

§23

Val av protokollsjusterare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Per Eriksson (C), Region Jönköpings län, och
Susanne Wahlström (M), Habo kommun.

§24

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med
tillägg av Stefan Gustafssons fråga om biogas.

§25

Anmälningsärende
Inga ärenden finns att anmäla till dagens sammanträde.

§26

IT-spåret – en möjlig väg framåt
Återrapport från arbetsgruppen genom Tord du Rietz, se bildspel.
Diskussion.

§27

Infrastrukturplanering
Följande information ges av Marcus Eskdahl och Erik
Bromander, sektionschef RU:
 Sydsvenska prioriteringar som antogs av RSS styrelse den
21 maj
 Återrapport från dialog med Trafikverket
 Tidplan och arbete med den regionala planen
Diskussion och frågor besvaras, se bildpresentationer

§28

Arbete kring utvecklade samverkansformer
mellan JLT och länets kommuner
Information ges av Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör kring
pågående arbete där intervjuer kommer att genomföras med ett
urval av politiker och tjänstemän från regionen och länets
kommuner.
Diskussion och frågor besvaras.
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Tema – Barn och ungas psykiska hälsa
Inledning av Rachel De Basso kring det arbete som pågår i
samverkan mellan regionen och länets kommuner avseende barn
och ungas psykiska hälsa.
Micael Edblom, sjukvårdsdirektör för psykiatri, rehabilitering och
diagnostik ger en lägesbild av BUP:s arbete samt information om
”En väg in”.
Redovisar även förbättringsarbeten som genomförts för en ökad
tillgänglighet. Se bildspel.
Anette Nilsson, utvecklingsstrateg, Göran Isberg,
utbildningsdirektör Jönköpings kommun, samt Agneta Ståhl,
sjukvårdsdirektör medicinsk vård, redovisar det arbete som pågår
i länet för att stärka barn och unga. Se bildspel.
Grupparbete om hur man bland annat kan fortsätta och förstärka
och stödja det arbete som pågår – redovisning, se bilaga.

§30

Aktuellt
Rapport från:
Primärkommunal samverkan – Ann-Marie Nilsson informerar
om:
 Ny vice ordförande i PKS, Linda Danielsson lämnar sitt
uppdrag i Mullsjö kommun samt PKS, ny vice ordförande
i PKS – Henrik Tvarnö, KSO i Vetlanda kommun
 Gemensamt arbete mellan kommuner och region om den
palliativa vården
 Kommunerna ska anta plan för god och nära vård, behövs
mer förankring samt återkoppling vad detta innebär
resursmässigt, viktigt med nära samverkan mellan
vårdcentraler och kommunerna.
 Nytt avtal avseende naturbruksgymnasierna
Regionstyrelsen – Maria Frisk informerar om:
 Trafikplanen antas av regionfullmäktige den 22 juni
 Arbete pågår med kommande budget
 Beslut om elektrifieringslöfte tas tillsammans med
Länsstyrelsen
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Utdelning av svenska fanor till länets tre sjukhus, sker
tillsammans med landshövdingen

Nämnden för folkhälsa och sjukvård – Rachel De Basso
informerar om:
 Budgetförslag från koalitionen lagd med fokus på bättre
folkhälsa, god och jämlik vård med nära hälso- och
sjukvård – fortsatt satsning inför 2022. Ekonomiska medel
till uppskjuten vård, primärvård, BUP samt ungdomshälsa.
Prioritering av folkhälsoarbetet med hälsocenter.
Förstärkning av smittskydd och vårdhygien, avgifter för
tvångsvård tas bort. Långsiktiga satsningar på
tillgänglighet.
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Per Eriksson informerar om:
 Ny regionalutvecklingsdirektör
 Rekryteringar inom kulturområdet, ny SMOT-chef
 Budgetförslag även för ANA:s områden
 Effekter av pandemin som till ex personalbrist inom
restaurangnäringen
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö – Marcus Eskdahl
informerar om:
 Budgetförslag även för TIM:s områden
 Effekter av pandemin inom till exempel kollektivtrafiken,
med tapp av biljettintäkter
Ordföranden Maria Frisk hälsar även Karin Hermansson
välkommen som ny regional utvecklingsdirektör.
§31

Övrig fråga
Stefan Gustafsson lyfter fråga avseende ny definition av miljöbil
där biogas exkluderas. Detta innebär att det blir en annan syn på
vad som är en miljöbil. Regionen och länets kommuner bör agera
i frågan där regionledningskontoret får ett uppdrag att
tillsammans med kommundirektörsnätverket se över frågan och
återkomma med ett gemensamt förslag till yttrande.
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Nästa sammanträde och avslutning
Nästa sammanträde för Kommunalt forum är den 10 september.
Dagens sammanträde avslutas kl.12:25.

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande
Region Jönköpings län

Per Eriksson (C)
Region Jönköpings län

Susanne Wahlström (M)
Habo kommun

Protokollet är justerat 2021- - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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