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Diarienummer

Kommunalt forum §§ 42-56
Tid:

2015-09-04, kl 13:00-16:00

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
Marie Johansson, Gislaved
Arne Ottosson, Gnosjö
David Svensson, Habo
Linda Danielsson, Mullsjö
Anna-Carin Magnusson, Nässjö
Stefan Gustafsson, Sävsjö
Anders Wilander, Tranås
Kenth Williamsson, Vaggeryd
Henrik Tvarnö, Vetlanda
Hans-Göran Johansson, Värnamo
Adjungerad:
Carina Ödebrink, Region Jönköpings län
Övriga – Region Jönköpings län
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör
Anders Saldner, t f verksamhetschef Kommunal utveckling
Sandra Wirdheimer, administratör PKU
Ulf Fransson, utredare
Emil Hesse, utredare
Mattias Vejklint, projektledare
Johan Björk, utredare
Övriga – Länets kommuner:
Carl-Johan Korsås, Jönköping
Jan Holmqvist, Sävsjö
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Anna Engström, Gnosjö
Roger Westman, Tranås
Stefan Elm, Eksjö
Jan Sundman, Habo
Magnus Färjhage, Vetlanda
§ 42

Inledning
Ordförande Håkan Jansson hälsar samtliga välkomna till dagens
sammanträde.

§ 43

Justerare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Anders Wilander, Tranås kommun samt Maria Frisk, Region
Jönköpings län.

§ 44

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag

§ 45

Aktuell information
Regiondirektören informerar om:
 Rekrytering av direktör Utbildning och kultur samt,
verksamhetschef Kommunal utveckling

§ 46

Sverigeförhandlingen – information
Rune Backlund och Ulf Fransson informerar.
Dagens presentation förmedlas till samtliga.

§ 47

Revisionsrapport avseende verksamhetsavtal
Vid dagens sammanträde föreligger förslag till reviderat avtal.
Eventuella synpunkter bearbetas i kommunchefsgruppen och tas upp
på kommande sammanträde

§ 48

Samverkan mellan regioner i Sydsverige
Information om föreningen Regionsamverkan Sydsverige som är en
utveckling av det tidigare sydsvenska samarbetet SydSam.
Föreningen kommer nu att samarbeta och samverka kring planer för
regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och hälsooch sjukvård.
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Föreningen består av representanter från Landstinget i Kalmar län,
Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region
Blekinge, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region
Kronoberg, Region Halland och Region Jönköpings län.
§ 49

Smålands Turism – ägardirektiv
Information av Malin Wengholm kring nya ägardirektiv. Uppdrag
till regionledningskontoret att ta fram ett utkast till ägardirektiv.
Hans-Göran Johansson och Anna-Carin Magnusson är valda att
representera länets kommuner i frågor och överläggningar.
Ärendet återkommer till Kommunalt forum.

§ 50

Regionens nämnder och styrelse
Information från Regionens nämnder och styrelse avseende
 Budgetarbetet
 Vård på lika villkor

§ 51

Information från Primärkommunala nämnden
Information från PKS.
Fråga lyfts även kring strategidagar för Kommunalt forum då det
finns ett behov att diskutera gemensamma frågor.
Aktuell fråga kring användande av fax där rapport kommer att ges
vid nästa sammanträde i Kommunalt forum.

§ 52

Information om Folkhälsa – Den regionala
strategin 2016-2025 och handlingsplan 2016-2017
Information av folkhälsochef Jesper Ekberg.

§ 53
LJ2014
/628

Överenskommelse i Jönköpings län om
gemensam satsning för förbättrade stöd- och
behandlingsinsatser vid omhändertagande av
berusade personer – inriktningsbeslut
Beslut
Kommunalt forum beslutar


Godkänna ”Tilläggsdirektiv till Utredningsuppdrag avseende
utvecklingsområde riskbruk, missbruk och beroende,
Jönköpings län 2014-2015”,
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Arbetsgruppen tar fram ett förslag för Tillnyktringsenhet 3.2
med Region Jönköpings län som huvudman,



Arbetsgruppen tar fram ett förslag för samfinansiering av
verksamheten mellan länets kommuner och Region
Jönköpings län,



Godkänna ”Överenskommelse i Jönköpings län om
gemensam satsning för förbättrade stöd- och
behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade
personer 2015-08-20”.

Sammanfattning
Under 2014-2016 genomför regeringen en satsning beträffande
förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av
berusade personer. Målet är att utveckla alternativa lösningar till
förvaring i arrest. Målet ska uppnås genom lokala överenskommelser
mellan landsting, kommuner och polis i syfte att öka den medicinska
säkerheten och förbättra omvårdnaden för personer som omhändertas
enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer,
förkortat LOB.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2015-08-28
 Redovisning i ärendet av Mattias Vejklint och Johan Björk
Beslutet skickas till
Regionen och länets kommuner

Överenskommelse om samarbete kring personer
§ 54
RJL2015 med psykisk funktionsnedsättning –
/1138
inriktningsbeslut
Beslut
 Godkänna reviderad version av Överenskommelse mellan
kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om
samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning.

Sign

PROTOKOLL

5(6)

Kommunalt forum §§ 42-56
Tid:

2015-09-04, kl 13:00-16:00

Bakgrund
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL)
föreskriver att kommuner och landsting ska ingå formaliserade och
övergripande överenskommelser. Överenskommelsen ska bidra till
en god kvalitet i alla livsområden för personer med behov av insatser
från båda huvudmännen. Överenskommelsen är ett ramverk och ska,
tillsammans med övriga styrdokument som reglerar ansvar och
samverkan, användas som utgångspunkt för lokala
överenskommelser mellan huvudmännen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-28
Beslutet skickas till
Regionen och länets kommuner
§ 55
LJ2014
/551

Arbetsordning för Kommunalt forum – revidering
Beslut
Kommunalt forum beslutar
 I arbetsordning göra förtydliganden kring att presidiet,
ordföranden och vice ordföranden ansvarar för dagordningen,
att man i vissa frågor har ett fördjupat samråd och att tid för
strategiska diskussioner återkommer två gånger om året.
 Att ärendet revideras enligt ovan och skickas till Regionen
och länets kommuner med ett sista datum för behandling.
Sammanfattning
Revideringar behöver genomföras av arbetsordning för Kommunalt
forum.
Förslag vid sammanträdet
Förslås justering och förtydligande i att presidiet ansvarar för
dagordningen till sammanträdena samt att man i planering ser till att
man i vissa frågor har ett fördjupat samråd, därtill att tid avsätts för
strategiska diskussioner två gånger om året.
Beslutet skickas till
Regionen och länets kommuner
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§ 56

2015-09-04, kl 13:00-16:00

Avslutning
Sammanträdet avslutas kl 16:00.

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson
Maria Frisk
Anders Wilander
Ordförande
Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på
Region
Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
Oro
Lena Sandqvist
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