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Diarienummer

Kommunalt forum – §§ 36-47
Tid:

2017-09-08, kl 09:00-12:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum, Jönköping

Närvarande:

Enligt bilagd närvarolista, bilaga 1.

§ 36

Inledning
Ordförande Malin Wengholm hälsar samtliga välkomna till dagens
sammanträde.

§ 37

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

§ 38

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med tillägg av
ärende avseende uppsagt hemsjukvårdsavtal.

§ 39

Bredband - information
Information från respektive kommun om nuläge och planering.
Regional utvecklingsdirektör presenterar samordningsuppdrag, se
bildspel.
Diskussion.

§ 40

Regional utveckling – information
Regional utvecklingsdirektör ger information och en
nulägesredovisning inom olika områden såsom:
 Arbetsmarknad
 Spark – forskningsmiljö
 Framtida utmaningar
 Demografi
 Sysselsättning m m
Regional utvecklingsdirektör framför även ett tack till samtliga för ett
gott samarbete inom ett stort antal gemensamma frågor.
RU-direktör lämnar Region Jönköpings län för motsvarande uppdrag
inom Region Skåne.

§ 41

Nationella planen
Redovisning av Rune Backlund samt Emil Hesse, sakkunnig
infrastruktur. Se bildspel.
Diskussion.
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§ 42

2017-09-08, kl 09:00-12:00

Trafikförändringar
Information av Rune Backlund och Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
kring planerade förändringar.
Diskussion.
Stefan Gustafsson återkopplar uppdrag från PKS att det måste ske en
förändring och bättre dialog vad gäller planerade och framtida
trafikförändringar.
Diskussion även kring bättre utvecklad närtrafik och bättre system för
skolskjutstrafiken.

§ 43

Planering för hösten 2017 och sammanträdesplan
2018
Återkoppling kring teman för hösten 2017. Beslutas om att det ska vara
teman även för 2018.
Fråga om utökade sammanträden med Kommunalt forum bör
diskuteras.
Följande datum föreslås 2018:
 2018-02-02
 2018-04-13 –utökat
 2018-06-01
 2018-08-31
 2018-10-12 – utökat
 2018-12-07

§ 44

Aktuell information
Regiondirektören informerar om följande:
 Fråga om aktivitet i Utrecht
 Rekrytering av ny regional utvecklingsdirektör
Information ges även från Regionens styrelse och nämnder.
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§ 45

2017-09-08, kl 09:00-12:00

Arbetsprocessen med anledning av den nya
lagstiftningen avseende betalningsansvarslagen
Diarienummer: RJL 2015/999
Information av Ola Götesson samt Andreas Sturesson från sammanträde i
med PKS den 7 september där följande beslut togs avseende finansiering
av fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom
hemsjukvården:
Primärkommunalt samverkansorgan beslutar
att säga upp befintligt avtal, för omförhandling, mellan
Landstinget (nuvarande region) och kommunerna i Jönköpings
län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård
i ordinärt boende,
att den fördjupade uppföljningen av volym- och
kostnadsutveckling inom hemsjukvården genomförs med
utgångspunkt i den uppdragsbeskrivning som antogs av PKS
den 11 maj 2017,
att kommunernas finansiering av den fördjupade uppföljningen
av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården sker
inom ramen för Kommunal utveckling.
att rekommendera länets kommuner att anta ovanstående
förslag till beslut.
Diskussion om fortsatt hantering av ärendet.

§ 46

Övrigt
Inför dagens bolagsstämma i Smålands Turism.

§ 47

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde fredagen den 10 november kl 09:00.
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Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Maria Frisk

Henrik Tvarnö

Protokollet
är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på
OroO
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
Lena Strand
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