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Kommunalt forum – arbetsordning 
Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta 

 godkänna revidering av arbetsordning för Kommunalt 

forum 

Sammanfattning 

Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 

2015-04-27 sin granskning och bedömning om beredning av 

reglementen och bestämmelser för politiska organ inom Region 

Jönköpings län. I granskningen redovisas att det föreligger 

oklarheter kring Kommunalt forums kommunalrättsliga 

organisationsform. 

I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas förslag till revidering 

av arbetsordning för Kommunalt forum som tydliggör att 

Kommunalt forum inte är ett kommunalrättsligt organ. 

Revidering av arbetsordning har varit föremål för samråd och 

godkännande hos länets kommuner. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-26 

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Håkan Jansson   
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Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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Förvaltningsnamn  

 

 

 

Regionstyrelsen 

Arbetsordning för Kommunalt forum 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

 godkänna revidering av arbetsordning för Kommunalt forum 

 

Sammanfattning 
Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 2015-04-27 sin 

granskning och bedömning om beredning av reglementen och bestämmelser för 

politiska organ inom Region Jönköpings län. I granskningen redovisas att det 

föreligger oklarheter kring Kommunalt forums kommunalrättsliga organisations-

form 

 

I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas förslag till revidering av arbetsordning 

för Kommunalt forum som tydliggör att Kommunalt forum inte är ett 

kommunalrättsligt organ. Revidering av arbetsordning har varit föremål för 

samråd och godkännande hos länets kommuner. 

 

Information i ärendet 

Bakgrund 
Inför regionbildningen genomfördes tillsammans med länets kommuner ett 

omfattande arbete kring hur regionen ska samverka och samråda med länets 

kommuner.  Arbetet resulterade i att det togs fram en arbetsordning för hur 

samverkan ska organiseras genom ett organ benämnt Kommunalt forum. 

 

Regionens revisorer har i granskningsrapport 2015-04-27 redovisat att oklarheter 

föreligger kring Kommunalt forums kommunalrättsliga organisationsform. 
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Kommunalt forum – inget kommunalrättsligt organ 
Regionstyrelsen har i sitt svar till regionens revisorer redovisat att Kommunalt 

forum inte är och har inte varit avsett att vara ett kommunalrättsligt organ.   

 

Kommunalt forum utgör ett till regionstyrelsen anknutet nätverk för samverkan 

där ledningar för regionkommunen och länets kommuner möts för information 

och dialog kring länets utveckling och för samråd inför beslut som fattas inom 

regionkommunen. Kommunalt forum är därmed en del i regionstyrelsens och 

nämndernas beredning av ärenden. Samråd ska också hållas om frågor där 

regionkommunen och kommunerna har att fatta likvärdiga beslut för samordning 

av verksamhet eller för regionens utveckling.   

 

Revidering av befintlig arbetsordning 
I samråd med länets kommuner har befintlig arbetsordning för Kommunalt forum 

reviderats.  

 

Beslut delges 
Länets kommuner 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr Stefan Schoultz 

regiondirektör ekonomidirektör 
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Bilaga  

 

Arbetsordning för Kommunalt forum  
 
Ändamål - uppgift  
En bred och stark samverkan mellan regionala aktörer är en förutsättning för en 

positiv utveckling och tillväxt som gör länet livskraftigt och ger grund för att 

långsiktigt kunna tillgodose befolkningens behov. Speciellt viktigt är en nära 

samverkan mellan regionkommunen och regionens kommuner.  

 

Kommunalt forum utgör ett till regionstyrelsen anknutet samverkansorgan, där 

ledningar för regionkommunen och kommuner möts för information och dialog 

kring länets utveckling och för samråd inför beslut, som ska fattas inom 

regionkommunen. Detta är en del i regionsstyrelsens och nämndernas beredning. 

Samråd ska också hållas om frågor där regionkommunen och kommunerna har att 

fatta likvärdiga beslut för samordning av verksamheter eller för regionens 

utveckling. Även information i frågor som är verksamhetsspecifika för 

regionkommun och kommuner kan lämnas. 

 
 
Samverkan - samrådsområden  
Behov av länsövergripande samverkan och samråd inför beslut föreligger inom 

regionkommunens samtliga tre politikerområden. Exempel på områden är  

 
Folkhälsa- och sjukvård  

o regionkommunens och primärkommunernas hälso- och sjukvård (äldrevård, 

hemsjukvård, psykisk hälsa, hjälpmedel mm)  

o folkhälsofrågor  

 

Arbetsmarknad, näringsliv och attraktionskraft.  

o regional utvecklingsstrategi/plan  

o regional kulturplan  

o regionala utvecklingsmedel  

o turism  

o gemensamma EU-frågor  

o kompetensutveckling/utbildning  

 
Trafik, infrastruktur och miljö  

o regionalt trafikförsörjningsprogram  

o infrastrukturplaner  

 

Protokoll eller utlåtande från Kommunalt forum ska vara en del av 

beslutsunderlag i regionkommunens beslutande organ.  
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Antal ledamöter - representation  
Kommunalt forum består av 17 ledamöter. Fyra ledamöter utses av 

regionkommunen och utgörs av ordförandena i regionstyrelsen och de tre 

nämnderna.  13 ledamöter utgörs av kommunstyrelseordförandena i länet. 

Respektive part utser sina egna ersättare.  

 

Ordförande utses av regionstyrelsen och vice ordförande utses bland de 13 

kommunstyrelseordförandena av kommunerna i gemensamt beslut.  

 

Mandatperiod sammanfaller med utseende organs mandattid.  

 

Regiondirektör och kommuncheferna bör närvara vid överläggningarna i 

Kommunalt forum. Sakkunniga från olika ämnesområden kan adjungeras vid 

behov.  

 

Kommunalt forum kan överenskomma att regionkommunen och kommunerna 

utser deltagare i särskilda arbetsgrupper. Dessa kan få uppdrag att utreda vissa 

ärenden utifrån ämnesområden (ex hemsjukvård, trafik). 

  

För att bredda möjlighet till information och dialog ska vid några möten under 

året möjlighet ges till utökad representation från majoritet och opposition i 

regionen och kommunerna. 

  

 

Mötesformer - beslut  
Kommunalt forum sammanträder minst 6 gånger per år.  

Ordföranden svarar för kallelse och planerar dagordning tillsammans med v 

ordföranden.  

 

Mötesprotokoll ska föras och undertecknas av tjänstgörande ordförande och 

justeras av en vid varje möte utsedd ledamot.  

 

Kommunalt forum kan besluta om rekommendationer till regionkommunen och 

till länets kommuner men inte fatta formella beslut som binder deltagarna.  

 

Fördjupat samråd i strategiska frågor hålls två gånger per år. 

 

Ekonomi  
Regionkommunen svarar för sekreterarfunktion och kostnader i samband med 

Kommunalt forum.  

 

Arvodering för uppdrag i Kommunalt forum görs av respektive kommun enligt 

egna arvodesregler.  
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Övrigt  
För en bra samverkan kring länets utveckling förutsätts att det förutom 

kommunalt forum finns nätverk för samverkan inom olika sakområden.  

 

Regiondirektören förbereder genom kommunchefsgruppen ärenden till 

Kommunalt forum. Kommunchefsgruppen kan organisera och ge uppdrag till 

nätverk eller särskilda arbetsgrupper på tjänstemannanivå.  

 

 
 


