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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Kommunalt forum §§ 30-41 

Tid: 2022-10-28 kl. 09.00-12.25 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Se deltagarlista 

  

§30 Inledning 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens möte. 

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

Per Eriksson (C) och Stefan Gustafsson (KD), Sävsjö 

kommun. 

§32 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag, med 

följande tillägg. 

 Återrapportering från Enande mötet. 

 Fråga gällande upphävt ordförandebeslut kring fritt 

resande med kollektivtrafiken för ukrainska flyktingar. 

§33 Anmälningsärenden 
Inga ärenden finns att anmäla till dagens sammanträde. 

§34 Styrformer för Samordningsförbunden 
Gert Jonsson och Annika Hedvall, Vaggeryds kommun 

informerar om följande: 

 styrformerna för samordningsförbunden, 

 behovet av tre samordningsförbund framåt,  

 hur samråden ska hanteras och styrelsens roll. 

 

Uppdrag inför den nya mandatperioden har getts för att klargöra 

medlemmarnas roller. Underlagen finns tillgängliga den 24 

februari 2023, när uppdraget fastställts. Återrapportering sker till 

Kommunalt forum därefter.  

§35 Sammanträdestider för år 2023 
Sammanträdestider för 2023 fastställs enligt nedan: 

 3 februari 

 14 april 

 2 juni 

 8 september 

 27 oktober 

 8 december 



 

PROTOKOLL 2(4) 

      

 

Kommunalt forum §§ 30-41 

Tid: 2022-10-28 kl. 09.00-12.25 

 

 

 Sign 

 

§36 Översyn av arbetsordning för Kommunalt 
forum 
En översyn av arbetsordningen för Kommunalt forum ses över 

inför den nya mandatperioden. Förslag om att hela presidierna för 

kommunstyrelserna ska vara representerade vid samtliga möten 

med Kommunalt forum lyfts. 

§37 Aktuellt från PKS samt styrelse och nämnder i 
Region Jönköpings län 
Primärkommunal samverkan – Ann-Marie Nilsson (C) informerar 

om: 

 naturbruksutbildningen - naturbruksgymnasiet. 

 

Regionstyrelsen – Maria Frisk (KD) informerar om: 

 hanterad delårsrapport, 

 fattat avtalsbeslut gällande lokaler för barn och 

ungdomspsykiatrin i Värnamo, 

 pågående arbete kring energifrågan. 

 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet – 

Per Eriksson (C) informerar om: 

 regional kulturplan för Jönköpings län, 

 biblioteksplan för Region Jönköpings län, 

 budgetstipendier, 

 den regionala utvecklingsstrategin som kräver ett gott 

samarbete med länets kommuner. 

 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård – Rachel De Basso (S) 

informerar om: 

 nytt mandatstyre, 

 nytt budgetarbete som presenteras på kommande 

regionfullmäktige. 

 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö – Marcus Eskdahl (S) 

informerar om: 

 Ukrainakrigets påverkan på drivmedelspriser, 

 underskott i nämndens budget, 

 initierade trafikuppdrag enligt budget, 

 avsiktsförklaring med Jönköpings kommun. 
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Marcus Eskdahl (S) besvarar den föranmälda frågan om hävt 

ordförandebeslut gällande gratis kollektivtrafik för ukrainska 

flyktingar.  

§38 Besöksnäringsstrategi Jönköpings län 2023-
2030 – workshop 
Katrin Löwe, projektledare Regional utveckling, och Johan 

Olofsson, Svensk destinationsutveckling, informerar om pågående 

projekt med att ta fram en besöksnäringsstrategi för Jönköpings 

län bland i fråga om finansiering, prioriterade strategiska områden 

och samverkan, se bildspel. 

 

Gruppdiskussioner förs. 

§39 Återrapportering från Enande mötet 
En återrapportering från forumet Enande mötet ges, där 

svårigheter i arbetet lyfts. 

§40 Nya stambanor – Vad händer nu? 
Mattias Josefsson, projektledare Nya stambanor, informerar om 

behovet av att fortsatt driva frågan om nya stambanor utifrån 

befintlig kapacitetsbrist och utvecklingspotential samt 

styrgruppens fortsatta arbete, se bildspel. 

§41 Avslutning 
Ordföranden tackar och avslutar sammanträdet. 

  

Vid protokollet 

Laura Habib 
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Justeras 

 

Maria Frisk (KD) 

Ordförande 

Region Jönköpings län 

 

  

Per Eriksson (C) 

Region Jönköpings län 

Stefan Gustafsson (KD) 

Sävsjö kommun 

 

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


