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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Kommunalt forum §§ 1-9 

Tid: 2022-02-04 kl. 09:00-11:25 

Plats: Digitalt 

Närvarande: Se deltagarlista 
 

§1  Inledning 
Ordföranden Maria Frisk hälsar samtliga välkomna till dagens 

sammanträde. 

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

Rachel De Basso (S) Region Jönköpings län och Mats 

Tingshagen (S) Mullsjö kommun. 

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

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

§5  Kartportal för Jönköpings län 
Karl-Gustav Bartoll, projektledare Regional utveckling, inleder 

med information om regionala strukturbilder och dess koppling 

till den regionala utvecklingsstrategin. 

 

Anders Rodewald, projektledare Regional utveckling, informerar 

om pågående arbete med regionala strukturbilder i Jönköpings län 

och ger exempel på olika användningsområden via den digitala 

kartportalen, se bildspel. 

 

Diskussion förs i mindre grupper, se bilaga för noteringar från 

diskussionerna. 

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

om den pågående remissprocessen gällande Trafikverkets förslag 

till nationell transportplan, se bildspel. 

 

Diskussion förs. 

§7  Återkoppling IT-spåret 
Anneli Hägg och Tord du Rietz återrapporterar från extra 

medlemssamråd med samordningsförbunden och informerar om 

framtaget upplägg för IT-spåret som upphandlad 

högskoleutbildning, se bildspel.  
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Vid det extra medlemssamrådet den 21 januari 2022 stod samtliga 

kommunstyrelseordförande bakom det underlag och den 

inriktning som presenteras vid dagens möte. 

§8  Aktuellt från PKS samt styrelse och nämnder i 
Region Jönköpings län 
Primärkommunal samverkan – Ola Götesson informerar om: 

 Nära vård där man enats om plan i PKS, ska beslutas av 

respektive kommunfullmäktige i kommunerna framöver 

 Specialiserad palliativ vård, rekommendationsbeslut går ut 

till ansvariga nämnder i kommunerna samt Nämnd för 

folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län. 

 

Regionstyrelsen – Maria Frisk informerar om: 

 Region Jönköpings läns ekonomiska resultat för år 2021 

 Kommande ärenden till regionfullmäktige avseende 

investeringar i nytt psykiatrihus i Värnamo och 

ombyggnation av hus D3/D4 på Ryhov samt förslag till 

höjd maxtaxa vid besöksparkeringen på Ryhov. 

 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet –  

Per Eriksson informerar om: 

 Fortsatta kommunbesök  

 Påbörjat arbete med revidering av kulturplan, ska vara klar 

för beslut under hösten 

 Regionalt utvecklingskapital (1:1 medel) på samma nivå 

som tidigare, ska användas för att utveckla länet. 

 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård – Rachel De Basso 

informerar om: 

 Ökad sjukfrånvaro och vab kombinerat med hög 

belastning inom sjukvården har lett till omfördelning av 

personal och uppskjuten planerad vård 

 Tack till kommunerna för gott samarbete och samverkan 

under pandemin 

 Medverkan vid PKS sammanträde den 10 februari för att 

diskutera gemensamma utvecklingsfrågor inom barn och 

unga samt äldre 
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 Kommande beslut i nämnden avseende handlingsplan för 

specialiserad palliativ vård, gemensam med kommunerna.  

 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö – Marcus Eskdahl 

informerar om: 

 Fokus på nationell och regional plan, kontinuerlig 

uppföljning sker på Kommunalt forum 

 Cykelstrategi på väg fram 

 Formulerat uppdrag om att ta fram tågstrategi har lyfts in i 

den politiska referensgruppen 

 Många inställda tåg de senaste veckorna bland annat på 

grund av gammal tågflotta, hanteras i det sydsvenska 

samarbetet. 

§9  Avslutning 
Ordföranden tackar och avslutar sammanträdet samt önskar alla 

en trevlig helg.  

Vid protokollet 

Nathalie Bijelic Eriksson 

Justeras 

 
Maria Frisk (KD) 

Ordförande 

Region Jönköpings län 
  

 

 

 

Rachel De Basso (S) 

Region Jönköpings län 

 

 

 

Mats Tingshagen (S) 

Mullsjö kommun 
 
 

Protokollet är justerat 2022 -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 


