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Diarienummer

Kommunalt forum §§ 28-41
Tid:

2015-05-29, kl 13:00-16:20

Plats:

Regionens hus, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Håkan Jansson, ordförande, Region Jönköpings län
Ann-Marie Nilsson, vice ordförande, Jönköpings kommun
Region Jönköpings län:
Rune Backlund
Maria Frisk
Malin Wengholm
Kommunstyrelseordföranden/ersättare– länets kommuner
Lars-Erik Fälth, Aneby
Anneli Hägg, Eksjö
Nichlas Palmgren, Gislaved
Arne Ottosson, Gnosjö
David Svensson, Habo
Henrik Jansson, Mullsjö
Anna-Carin Magnusson, Nässjö
Stefan Gustafsson, Sävsjö
Anders Wilander, Tranås
Allan Ragnarsson, Vaggeryd
Henrik Tvarnö, Vetlanda
Hans-Göran Johansson, Värnamo
Adjungerad:
Carina Ödebrink, Region Jönköpings län
Övriga – Region Jönköpings län
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör
Anders Saldner, t f verksamhetschef Kommunal utveckling
Sandra Wirdheimer, Kommunal utveckling
Övriga – Länets kommuner:
Stefan Elm, Eksjö
Karin Gustavsson, Gislaved
Jan Sundman, Nässjö
Magnus Färjhage, Vetlanda
Ulf Svensson, Värnamo
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§ 28
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Inledning
Ordförande Håkan Jansson hälsar samtliga välkomna till dagens
sammanträde.

§ 29

Justerare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Henrik Tvarnö, Vetlanda kommun samt Rune Backlund, Region
Jönköpings län.

§ 30

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag

§ 31

Information – infrastruktur järnväg
Information av Rune Backlund kring aktuella och pågående
projekt avseende infrastrukturen för järnväg. Informerar även om
planeringen inför revideringen av Regionalt
trafikförsörjningsprogram.
Diskussion kring Trafikverkets åtgärdsvalsstudier för
Jönköpingsbanan samt sträckningen Jönköping-Värnamo.
Sammanfattning av diskussion:
I diskussionen framhålls vikten av att regionen samverkar med
Trafikverket i arbetet med att i kommande nationella plan få del
av nationella medel för elektrifiering och upprustning av
befintliga järnvägar i regionen. Från Nässjö, Sävsjö och Tranås
kommuner uttrycks oro för att förslagen i åtgärdsvalstudien för
Värnamo -Jönköpings och Y:et kan få negativa konsekvenser för
tillgängligheten på Jönköpingsbanan. Man understryker vikten av
att Jönköpingsbanan fortsatt har högsta prioritet i regionen.
Regionen kommer i budget och flerårsplan ställa sig bakom
huvudförslagen i presenterade åtgärdsvalsstudier för
Jönköpingsbanan, Jönköping-Värnamo och Y:et. Regionen
kommer också att utreda förutsättningarna för övriga
oelektrifierade banors framtid sett i perspektivet av möjliga
anslutningsbanor till kommande höghastighetsbanor samt deras
betydelse för godstrafiken.
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Högskolan – information
Information av rektor Anita Hansbo kring Högskolan och den
förändring av organisationen som genomförs.
Regiondirektören informerar avseende Jönköping Academy där
Högskolan, Regionen och länets kommuner driver ett
framgångsrikt samarbete. Det pågår beredning i frågan som
diskuterades i förra Kommunal Forum om samverkan mellan
Högskolan, kommunerna och Regionen avseende
sjuksköterskeutbildning.

§ 33

REDA – information
Information av regiondirektör kring beslutsgång i ärendet.
Styrgruppen med landshövdingen och regionstyrelsens ordförande
har lämnat förslaget vidare för beslut. Beslut ska tas av Regionen
att fastställa Regional digital agenda för länet.
Diskussion och synpunkter kring vikten att detta skapar nytta.

§ 34

Revisionsgranskningar – information
Information av regiondirektör kring den granskning som
genomförts av reglementen för nämnder och styrelse,
arbetsordning för Kommunalt forum samt verksamhetsavtal
avseende Kommunal utveckling.
Regionens revision kommer i årsredovisningen och i
ansvarsfrihetsfrågan att rikta en anmärkning mot styrelsen kring
beredning av reglementen m m.
Diskussion kring de ståndpunkter och intentioner som fanns från
dåvarande Landsting och länets kommuner i
regionbildningskommittén och i beredningsarbetet.
Länets kommuner avser att tillskriva Regionens revisorer för att
uttala sin mening i ärendet.

§ 35

Tema barn och unga – information


Information om forum för barn- och ungdomshälsa av
Noomi Carlsson, processledare barn och unga samt Marie
Rahlén-Altermark, Fou-enheten
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§ 36

Information om barn- och ungdomshälsan av Susanne
Fornander och Magdalena Blomberg
Information om barnahusverksamheten av Jenny Forsell
och Petra Tingsvik
Information om familjecentraler av Ann-Charlotte Lilja

Afasihus och lokala kulturting
Regiondirektören informerar om remissvar från kommunerna och
ger förslag på fortsatt arbete.
 Afasihus där 6 kommuner av 8 svarande ställer sig
positiva till en utredning av afasihus. REKO-gruppen får i
uppdrag att utreda frågan.
 Kulturting där 8 kommuner ställer sig positiva till detta
och där Nämnden för Attraktivitet, näringsliv och
arbetsmarknad får i uppdrag att ta kontakt med de
kommuner som önskar detta för planering.
Uppdrag skickas till:
REKO
Nämnden för Attraktivitet, näringsliv och arbetsmarknad

§ 37

Länsstyrelsens råd
Håkan Jansson informerar om dialog med Länsstyrelsen kring de
olika råd som finns inom Länsstyrelsens verksamhet såsom,
klimatråd, integrationsråd, jämställdhetsråd med mera. Viktigt
med nära samverkan i länet.

§ 38

Samverkan Region Jönköpings län och länets
kommuner avseende hörhjälpmedel
Information av Anders Saldner enligt bilaga till kallelsen.

§ 39

Primärkommunalt forum
Information om ärenden på primärkommunalt forum som:
 Säker och trygg informationsöverföring där en delrapport
kommer under hösten 2015
 Rekrytering till Regionen på gång vad gäller
utvecklingschef för Kommunal utveckling
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Strategi- och handlingsplan Äldre 2015-2017
§ 40
RJL2015 Beslut
Kommunalt forum
/674
 Rekommenderar Regionen och länets kommuner att anta
föreliggande strategi- och handlingsplan för Äldre 20152017 samt,
 Att länets kommuner och region återkopplar detta till
Kommunalt forum senast september 2015.
Sammanfattning
Strategigrupp Äldre har arbetat fram förslag på strategi- och
handlingsplan för halvårsskiftet 2015-2017. Arbetet har utgått
från ledningssystemet för samverkan där det framgår att
Balanserat styrkort (BSC) ska användas. I strategi- och
handlingsplanen konkretiseras arbetet genom strategidokumentet
som är den beskrivande delen och handlingsplanen en översikt
genom de fyra perspektiv; medborgare och kund, process och
produktion, lärande och förnyelse samt ekonomi.
Beslutet skickas till
Regionen/Folkhälsa sjukvård
Länets kommuner
§ 41

Avslutning
Sammanträdet avslutas kl 16:20

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson
Ordförande
Oro

Rune Backlund

Henrik Tvarnö
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Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Lena Sandqvist
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