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Diarienummer 

 

Kommunalt forum §§ 50-60 

Tid: 2021-12-03 kl. 08:30-11:45 

Plats: Digitalt 

Närvarande: Se deltagarlista 
 

§50 Inledning 
Ordföranden Maria Frisk hälsar samtliga välkomna till dagens 

sammanträde. 

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

Marcus Eskdahl (S) Region Jönköpings län och  

Mats Holmstedt (M) Tranås kommun. 

§52 Fastställande av dagordning 
Dagordningen justeras enligt följande. 

 

 Ärende Strukturbilder utgår  

 Ärende Nationell plan läggs till. 

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

§54 Samordningsförbunden 
Jane Ydman och Lars Wallström, controller, informerar om 

genomförd utredning gällande möjliga förbättringsområden inom 

styrningen av samordningsförbunden, t.ex. i fråga om 

medlemssamrådens utformning, utifrån översynen från år 2020, se 

bildspel. 

 

Samsyn finns kring att man ska arbeta vidare utifrån de 

sammanfattande förslag till förändringar som lämnas. 

§55 IT-spåret 
Anneli Hägg och Tord du Rietz informerar om framarbetat förslag 

av IT-spåret i fråga om förslag på upphandlad 

folkhögskoleutbildning, utbildningsinnehåll, fördelning av 

deltagarplatser, finansiering och tidplan framåt, se bildspel.  

 

Samsyn finns kring att framarbetat förslag är bra och att arbetet 

ska fortgå enligt tidplan. 

 

Ett extra ägarsamråd ska hållas i början av 2022 för att 

gemensamt fastställa förutsättningarna för IT-spåret. Region 

Jönköpings län kallar till detta. 
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§56 Almedalen 2022 
Ante Jankovic, sektionschef Regional utveckling, informerar om 

planerat upplägg för medverkan vid Almedalen 2022, se bildspel. 

 

Inspel görs inför det fortsatta arbetet under våren. 

§57 Internationalisering, EU-samarbete 
Marie Brander, sektionschef Regional utveckling, informerar om 

pågående internationellt arbete i fråga om EU:s nya 

programperiod, strukturfonder, policypåverkan och Europa 

Direkt, se bildspel. 

 

Gruppdiskussioner förs, se bilaga för noteringar från 

diskussionerna. 

§58 Nationell plan 
Erik Bromander, sektionschef Regional utveckling, informerar 

om presenterat förslag till nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022–2033 från Trafikverket, se bildspel. 

§59 Aktuellt från PKS samt styrelse och nämnder i 
Region Jönköpings län 
Primärkommunal samverkan – Henrik Tvarnö informerar 

om att fortsatt arbete pågår med: 

 Avtal gällande naturbruksutbildningen i Jönköpings län 

 Palliativ vård 

 

Regionstyrelsen – Maria Frisk informerar om: 

 Beslut i regionfullmäktige nu på tisdag gällande 

inriktningsbeslut om delägarskap i Jönköpings Airport AB 

 Övergång till digitala sammanträden i Region Jönköpings 

län from måndag, utifrån smittspridningsläget 

 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet –  

Per Eriksson informerar om: 

 Beslutad och till regionfullmäktige föreslagen Smart 

Specialiseringsstrategi  

 Löpande uppdateringar om utvecklingen inom 

arbetsmarknaden görs 
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Nämnden för folkhälsa och sjukvård – Maria Frisk informerar 

om: 

 Fokus på ökad tillgänglighet utifrån den uppskjutna 

vården 

 Pågående arbete med att öka PCR-testningen och 

vaccinationen mot covid-19 

 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö – Marcus Eskdahl 

informerar om: 

 Fortsatt arbete med regional plan och nationell plan där 

remissversioner kommer att behandlas i nämnden 

framöver 

 Påbörjat arbete med Hållplatsbok för att få fram en 

standard gällande väderskydd m.m., ska hanteras med 

kommunerna framöver 

§60 Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet och önskar samtliga en 

trevlig helg och glad andra advent.  

Vid protokollet 

Nathalie Bijelic Eriksson 

Justeras 

 
Maria Frisk (KD) 

Ordförande 

Region Jönköpings län 
  

 

 

 

Marcus Eskdahl (S) 

Region Jönköpings län 

 

 

 

Mats Holmstedt (M)  

Tranås kommun 
 
 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 


