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PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Kommunalt forum – §§ 26-43 

Tid: 2016-05-27, kl 13:00-16:20 

Plats: Regionens Hus, sal A  

Närvarande: Region Jönköpings län: 

Malin Wengholm (M), ordförande 

Rune Backlund (D) 

Malin Olsson (M) 

Maria Frisk (KD) 

Carina Ödebrink (S) 

 

Ann-Marie Nilsson (C), Jönköpings kommun, §§ 26-29 

Lars-Erik Fälth (C), Aneby kommun 

Stefan Gustafsson (KD), Sävsjö kommun 

Hans-Göran Johansson (C), Värnamo kommun 

Marie Johansson (S), Gislaveds kommun 

Arne Ottosson (M), Gnosjö kommun 

Anna-Carin Magnusson (S), Nässjö kommun 

David Svensson (S), Habo kommun, §§ 34-43 

Linda Danielsson (S), Mullsjö kommun, §§ 34-43 

Joakim Lindström (M), Eksjö kommun 

Allan Ragnarsson (M), Vaggeryds kommun 

Henrik Tvarnö (S), Vetlanda kommun  

 

Övriga: 

Gottlieb Granberg (M), Värnamo kommun 

Carina Ödebrink (S), Region Jönköpings län  

Agneta Jansmyr, regiondirektör  

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör  

Siw Kullberg, kanslidirektör  

Ola Götesson, verksamhetschef Kommunal utveckling 

Sandra Widheimer, administrativ samordnare Kommunal utveckling 

 

Jan Holmqvist, kommunchef Sävsjö kommun 

Anna Engström, kommunchef Gnosjö kommun, §§ 26-39 

Karl-Gustav Bartoll, kommunchef Nässjö kommun, §§ 26-41 

Stefan Elm, kommunchef Eksjö kommun, § 35 

Bengt-Olof Magnusson, kommunchef Vaggeryds kommun 

Magnus Färjhage, kommunchef Vetlanda kommun  

 

Föredragande:  

Maria Heiver, §§ 26-33 

Petra Tingsvik, § 34 

Jenny Stigmer, § 34  
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Maddelena Lago, § 35 

Niklas Broberg, § 35  

Ulf Fransson §§ 38-39  

§ 26 Inledning 
Ordförande Malin Wengholm hälsar samtliga välkomna till dagens 

sammanträde.  

§ 27 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses  

Allan Ragnarsson, Vaggeryds kommun samt Malin Olsson, Region 

Jönköpings län. 

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

Ordföranden föreslår en tidsmässig justering av de olika 

föredragningspunkterna som godkännes. 

§ 29 Biogasproduktion i länet – behov av regional 
samordning? 
Rune Backlund redovisar kring en framtida biogasproduktion i länet 

och behovet av en regional samordning kring detta. Diskussion kring 

strategiskt ställningstagande kring detta då Jönköpings kommun inom 

snar framtid behöver hantera frågan.  

 

Uppdrag ges till regionledningskontoret att ta fram ett underlag 

avseende biogas i länet.  

 

Protokollsutdrag skickas till: Regionledningskontoret  

§ 30 Ledningssystem för samverkan – reviderad 
version 
Diarienummer: RJL 2016/2278 

 

Beslut  

Kommunalt forum godkänner samt rekommenderar regionen och 

länets kommuner besluta  

1.   att komplettera ledningssystem för samverkan inom Regionens 

och kommunernas hälsa, vård och omsorg med att 

strategigruppernas årliga handlingsplaner anmäls till PKS samt 

att i övrigt godkänna ledningssystemet för samverkan.  
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Sammanfattning  

Ledningssystem för samverkan beskriver en gemensamma 

värdegrunden samt strukturen för ledning och styrning i samverkan 

mellan kommunernas socialtjänst och skola samt Regionens folkhälsa 

och sjukvård.  

 

Beslutet skickas till  

PKS 

REKO 

Regionledningskontoret – regiondirektören  

§ 31 Ansvar och kostnadsfördelning för en 
länsgemensam tillnyktringsenhet 
Diarienummer: LJ 2014/628 

 

Beslut 

Kommunalt forum godkänner och rekommenderar Regionen och 

länets kommuner besluta 

 
1. att kostnads- och fördelningskalkylen för den länsgemensamma 

tillnyktringsenheten, enligt nuvarande förslag, med en fördelning 

om 80 % finansiering från Region Jönköpings län och 20 % 

finansiering fördelat på länets kommuner,  

2. att verksamheten startar första kvartalet 2017,  

3. att ge Reko i uppdrag att ta fram ett avtal för den 

länsgemensamma tillnyktringsenheten,  

4. att ge Reko i uppdrag att, till sammanträdet med Kommunalt 

forum den 9 december 2016, framarbeta ett nytt förslag avseende 

utveckling av den länsgemensamma tillnyktringsenheten till en 

integrerad mottagning,  

5. att nytt beslut avseende kostnads- och fördelningskalkylen tas 

inför en utveckling av länsgemensam integrerad mottagning. En 

kommande utredning ska visa på kommunernas och Regionens 

ansvar avseende finansieringen av den integrerade mottagningen.  

Sammanfattning  
Arbetsgruppen TNE fick 2015-10-08 uppdraget att ta fram ett konkret 

förslag för hur en enhet för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid 

omhändertagande av berusade personer kan se ut avseende kostnader, 

personal, lokaler och samverkansrutiner.  

Arbetsgruppen skulle ta fram ett förslag för samfinansiering av 

verksamheten mellan länets kommuner och Region Jönköpings län. 
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Beslutsunderlag  

 Skrivelse daterad 2016-05-27 från REKO 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Vid ärendets behandling yrkar Marie Johansson med instämmande av 

Maria Frisk bifall till ändrad att-sats nr 5 och tillägg av att-sats nr 

 

Beslutet skickas till  

PKS 

REKO 

Regionledningskontoret - regiondirektören 

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

 

Beslut  
Kommunalt forum beslutar  

 Återremittera ärendet med följande motivering att underlaget 

kompletteras med förslag avseende hur och när 

implementering av ett länsövergripande regionalt Vård- och 

omsorgscollege i Jönköpings län kan ske. 

 

Beslutet skickas till 

PKS 

REKO 

Regionledningskontoret - regiondirektören  

§ 33 Barn- och ungdomshälsan  
Information av Maria Heiver. 

Se bilagd presentation. 

§ 34 Barnahusverksamheten – information  
Information av Petra Tingsvik och Jenny Stigmer.  

Se bilagd presentation. 

§ 34 Hemsjukvård – samverkan 
Fråga från Carina Ödebrink kring samverkan vad gäller vård- och 

omsorg för de medborgare som är vårdtagare inom både Regionen och 

länets kommuner.  
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Ola Götesson informerar om att projekt kring vårdsamordningsarbetet 

kommer att redovisas under hösten för Kommunalt forum.  

§ 35 Samverkansavtal mellan försvaret och privata och 
offentliga arbetsgivare  
Information av Stefan Elm, Eksjö kommun, Maddelena Lago, 

informationschef vid Försvarsmakten samt Niklas Broberg, platschef, 

Husqvarna AB kring samverkansavtal mellan försvarsmakten och 

privata/offentliga arbetsgivare avseende växeltjänstgöring. 

Arbetsgivaren möjliggör för sina anställda att tjänstgöra tidvis i 

Försvarsmakten under övningar eller insatser. Därmed förs civil 

kompetens in i Försvarsmakten samtidigt som de anställda får med sig 

värdefulla erfarenheter från försvaret som deras civila arbetsgivare har 

nytta av. 

 

Region Jönköpings län är positiva till att teckna ett samverkansavtal. 

Kommunalt forum ser positivt på att även kommunerna tecknar avtal.  

§ 36 Anmälningsärenden  
Reviderad överenskommelse om läkarundersökningar och 

tandvårdsundersökningar 2016 med diarienummer RJL 2016/898 

anmäls och läggs till handlingarna.  

§ 37 Information 
Aktuell information från regiondirektör och kommunchefsgruppen 

enligt följande: 

 Jönköping University förlägger sjuksköterskeutbildning i 

Värnamo och Eksjö. 

 Landsbygdsriksdagen – avsiktsförklaring från Regionen, 

Högskolan och länets kommuner kring viljan att anordna den 

2018.  

 Information från E-rådet, gemensamt arbete med e-arkiv 

pågår.  

 

Information från regional utvecklingsdirektör kring 

Jämställdhetsrådets kampanj kring föräldraledighet - ”Dela på det”.  

§ 38 Sverigeförhandlingen  
Information av Ulf Fransson kring aktuellt vad gäller 

Sverigeförhandlingen.  

Presentation biläggs protokollet.  
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§ 39 Regional utvecklingsstrategi 
Information av Ulf Fransson kring slutrapportering av RUS-uppdraget 

samt avstamp inför fortsatt arbete. Presentation biläggs protokollet. 

Ärendet kommer att behandlas av regionstyrelsen den 14 juni.  

§ 40 Smålands Turism – ägardirektiv 
Beslut avseende ägardirektiv kommer att tas under våren 2017.  

I beredning och fortsatt arbete inför detta är Hans-Göran Johansson 

och Anna-Carin Magnusson utsedda att representera länets 

kommuner.  

§ 41 Regionbildning  
Regiondirektören ger en nulägesbild av regionförstoringsarbetet. 

Diskussion - där det kommer fram att det är viktigt med inflytande och  

engagemang i frågan både vid diskussioner med Indelningskommittén 

men även mellan Regionen och länets kommuner. Viktigt att frågan 

håller tempo och att kommunerna fortsättningsvis också är engagerade 

och med i arbetet.    

§ 42 Övrigt 
Hans-Göran Johansson meddelar att ägarsamråd för Finsam äger rum 

den 24 februari 2017 där länets kommuner och Regionen är värdar. 

Mer information om detta kommer.  

 

Ingen ytterligare information ges idag från Regionens nämnder och 

styrelse eller PKS.  

§ 43 Sammanträdet avslutas 
Sammanträdet avslutas kl 16:20 

  
 

Vid protokollet  

Siw Kullberg 
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Justeras 

 

Malin Wengholm  

Ordförande 

OroO 

Malin Olsson  Allan Ragnarsson  

 
 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

Lena Sandqvist  

  

 


