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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Kommunalt forum §§ 1-13 

Tid: 2016-02-12, kl 09:00-14:15 

Plats: Jönköpings Hotell och Konferens 

Närvarande: Se bilaga 1.  
 

§ 1 Inledning 
Ordförande Håkan Jansson hälsar samtliga välkomna till dagens 

sammanträde.  

§ 2 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses  

Lars-Erik Fälth, Aneby kommun samt Rune Backlund, Region 

Jönköpings län. 

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

§ 4 Regionbildning – positionsdokument 
Vid dagens sammanträde föreligger ett gemensamt positionsdokument 

från länets kommuner och Regionen avseende regionbildning.  

 

Diskussion kring förslag till positionsdokument där följande 

justeringar kommer att göras:  

 

 Förtydliga att Södra stambanan avses 

 Förstärka kring att det är kommunernas region 

 Förtydligande av statens roll som medaktör 

 

Efter tillägg och justering skickas positionsdokumentet till 

samrådsgruppen.  

§ 5 Ny indelning av län och landsting  
Barbro Holmberg, Indelningskommitténs ordförande och Håkan 

Brynielsson, projektledare Sveriges Kommuner och Landsting 

redovisar det pågående arbetet med Sveriges framtida regionala 

indelning.  

Se Barbro Holmbergs presentation, bilaga 2, samt Håkan Brynielssons 

presentation, bilaga 3. 

§ 6 Aktuell information 
Regiondirektören informerar om:  

 Presentation av Ola Götesson som är ny utvecklingschef på 

Kommunal Utveckling från och med mars 2016. 
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 Fördelning av de statliga medel regionen tilldelats för 

flyktingmottagande 

  

§ 7 Sverigeförhandlingen  
Information kring förhandlingarna av Rune Backlund och  

Ulf Fransson.  

Se presentation bilaga 4. 

§ 8 

 

Överenskommelse om samverkan mellan 
kommunerna i Jönköpings län och Region 
Jönköpings län kring barns och ungas psykiska, 
sociala och fysiska hälsa  
Diarienummer: RJL 2015/1897 

 

Beslut  

Kommunalt forum beslutar  

 Godkänna överenskommelsen om samverkan mellan 

kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län 

kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa. 

 

Sammanfattning  
Överenskommelsen om samverkan innehåller de politiska mål som tagits 

avseende samverkan mellan kommunerna och regionen. Den beskriver 

också länets ledningssystem för samverkan, ansvarsfördelning mellan 

kommun och region, rutiner för tillämpning av den samordnade 

individuella planen – SIP, betydelsen av- och rutiner för 

avvikelsehantering. Överenskommelsen om samverkan mellan 

kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län hör samman 

med Handlingsplanen för länsövergripande samverkan för barn och unga.  

 

Beslutsunderlag  

 Överenskommelse kring samverkan daterad 2016-02-05. 

 

Beslutet skickas till  

Länets kommuner 

Regionledningskontoret – Folkhälsa sjukvård 

Kommunal utveckling 
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§ 9 

  

Handlingsplan samverkan mellan kommunerna i 
Jönköpings län och Region Jönköpings län kring 
barns och ungas psykiska, sociala och fysiska 
hälsa 
Diarienummer: RJL 2015/1891 

 

Beslut  

Kommunalt forum beslutar  

 Godkänna handlingsplanen för länsövergripande samverkan 

kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa.  

 

Sammanfattning  
Handlingsplanen innefattar de utvecklingsområden i samverkan som 

bedrivs länsövergripande. Handlingsplanen och överenskommelsen 

om samverkan kring barn och unga är två dokument som hör samman. 

  

Beslutsunderlag  

 Handlingsplanen för länsövergripande samverkan kring barns 

och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa 2016-02-05. 

 

Beslutet skickas till  

Länets kommuner 

Regionledningskontoret – Folkhälsa sjukvård 

Kommunal utveckling 

§ 10 Regional utvecklingsstrategi – RUS 
Information av Ulf Fransson och Johanna Sjöström, se presentation 

bilaga 5.   

§ 11 Information från styrelse och nämnder – Region 
Jönköpings län 

 Information från Nämnden Folkhälsa och sjukvård avseende 

uppstart av hälsocafé med bland annat patientföreningar  

 Information från regionstyrelsen kring bokslut 2015, samt den 

förändring som har gjorts kring nämndernas uppdrag.  

Information om Regionens medverkan i Sydsvenska 

samarbetet. 
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§ 12 Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde i Kommunalt forum är fredagen den 11 mars.  

Kallelse skickas till respektive kommuns/regionens officiella e-

postadress samt till respektive ledamots e-postadress.  

§ 13 Avslutning 
Sammanträdet avslutas kl 14:15  

 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson  

Ordförande 

OroO 

Rune Backlund Lars-Erik Fälth 

 
 

 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 

Lena Sandqvist 

 


