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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Kommunalt forum – §§ 44-56 

Tid: 2016-09-09, kl 13:00-16:10 

Plats: Stora Hotellet, Jönköping  

Närvarande: Se bilaga 1. 
 

§ 43 Inledning 
Ordförande Malin Wengholm hälsar samtliga välkomna till dagens 

sammanträde.  

§ 44 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses  

Anna-Carin Magnusson, Nässjö kommun samt Maria Frisk, Region 

Jönköpings län. 

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

§ 46 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna 

§ 47 Regionbildning – Information 
Information av Håkan Brynielsson kring Indelningskommitténs 

betänkande. Bildpresentation till protokollet.  

 

Regiondirektör går igenom Region Jönköpings läns utkast till 

remissvar för diskussion och synpunkter. Remissvaret kommer efter 

dagens synpunkter från Kommunalt forum att uppdateras och skickas 

ut till samtliga kommuner. Bildpresentation till protokollet. 

§ 48 Sverigeförhandlingen  
Aktuell information av Rune Backlund.  

Planeras för en infrastrukturdag någon gång under mars 2017.  

Regionen återkommer med inbjudan.  

§ 49 Sydsvenskt samarbete 
Information av ordföranden Malin Wengholm.  

§ 50 Biogas – rapport från pågående arbete 
Information av Agneta Jansmyr kring pågående arbete.  

Rune Backlund föreslår att två grupper bildas som arbetar med frågan 

för att snabbare få fram ett beslutsunderlag, förslag att det bildas dels 

en tjänstemannagrupp samt en politisk styrgrupp med representation 

från Sävsjö och Jönköpings kommuner.  
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Carina Ödebrink önskar att det även ingår representation från GGVV-

regionen. Återkommer med vem som deltar. 

 

Återkoppling till Kommunal forum när beslutsunderlag föreligger. 

§ 51 Aktuell information 
Regiondirektör informerar om: 

 Förslag till inslag på kommande Kommunalt forum: 

- information/workshop om befolkningsutveckling i länet 

- genomgång av Science Park-systemet 

 Styrgrupp för Energikontoret ska bildas. Kommunerna utser 

två ledamöter snarast möjligt. 

 Sammanträdestider för 2017, där sammanträden från och med 

nu läggs på förmiddagen. Ändring av sammanträdestid den  

3 februari till den 10 februari.  

 

Carina Ödebrink lyfter frågan hur vi kan utveckla Kommunalt forum, 

finns det möjlighet/intresse att framöver ha lunch-till-lunch-möte och 

då fördjupningar inom olika områden.  

§ 53 Vård- och omsorgscollege 
Diarienummer: RJL 2015/221 

 

Beslut  
Kommunalt forum beslutar att: 

1. gå vidare med ansökan om lokala VO-college (Jönköpings 

kommun inklusive Habo, Mullsjö kommuner samt Tranås 

kommun och GGVV-kommunerna),  

 

2. ha som ambition att alla länets kommuner integreras med 

Höglandets redan etablerade regionala VO-college,  

 

3. inriktningen för huvudmannaskapet för VO-college ska vara 

Region Jönköpings län, Kommunal utveckling,  

 

4. kostnaderna för VO-college delas lika mellan länets kommuner 

och Region Jönköpings län, enligt bifogad kostnadskalkyl och 

finansieringsmodell,  

 

5. godkänna kompletterande förslag avseende hur och när 

implementering av ett länsövergripande regionalt Vård- och 

omsorgscollege i Jönköpings län kan ske,  
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6. en styrgrupp tillsätts och att PKS beslutar om styrgruppens 

direktiv och sammansättning,  

 

7. PKS vid behov gör en översyn finansieringsplan och tidsplan, 

   

8. en utvärdering av det länsövergripande regionala Vård- och 

omsorgscollege i Jönköpings län sker efter två år,  

 

9. rekommendera Region Jönköpings län och länets kommuner att 

anta ovanstående förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Kommunerna i Jönköpings län, samt Region Jönköpings län, står inför 

framtida rekryteringsbehov av personal inom vård- och omsorgsområdet. 

Behovet av kompetent personal ökar i takt med att gruppen äldre ökar 

och som för med sig att mer avancerad vård och omvårdnad utförs, inte 

bara på sjukhusen utan framförallt i hemmiljö där samordning krävs för 

att säkra vårdkedjan. Genom att ingå i Vård-och omsorgscollege (VO-

college) skapas förutsättningar att kvalitetssäkra utbildning och framtida 

kompetenser då den sker i samverkan mellan arbetsgivare, 

utbildningsanordnare och fackliga organisationer. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse och förstudie inkl protokollsutdrag från  

PKS daterat 2016-09-05 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Ändringsyrkande från Annelie Hägg avseende punkt 7 i 

beslutsunderlaget , att PKS vid behov gör en översyn av 

finansieringsplan etc.  Kommunalt forum bifaller yrkandet.  

   

Beslutet skickas till 

PKS 

REKO 

Regionledningskontoret - regiondirektören  

§ 54 Information och rapporter 
Följande information/rapportering av projekt ges:  

 

 Slutrapportering av läkemedelsprojektet 

Föredragande: Sara Wulf och Malin Holmqvist 
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 Information om familjecentralernas verksamhet 

Föredragande: Lotta Lilja 

 

 Rapportering av vårdsamordningsuppdraget 

Föredragande: Marita Sandqvist  

 

 Information om förlängning av samverkansavtal avseende 

Barnahus i Jönköpings län 

Föredragande: Ola Götesson 

§ 55 Övrigt 
 Diskussion kring vårdplatsneddragning och tillgång till 

korttidsplatser och ekonomiska konsekvenser. Samarbete 

mellan Regionen och länets kommuner fungerar bra, frågan 

bör aktualiseras för bästa möjliga samarbete med 

invånare/patienter i fokus. Regiondirektören informerar om 

Datainspektionens besök med anledning av 

kommunsjuksköterskors tillgång till läkemedelslistan i 

Cosmic.  

§ 56 Sammanträdet avslutas 
Sammanträdet avslutas kl 16:10 

  
 

Vid protokollet  

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Malin Wengholm  

Ordförande 

OroO 

Maria Frisk  Anna-Carin Magnusson  
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Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

Lena Sandqvist  

  

 


