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Diarienummer

Kommunalt forum – §§ 48-55
Tid:

2017-11-10, kl 09:00-12:10

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum, Jönköping

Närvarande:

Enligt bilagd närvarolista, bilaga 1.

§ 48

Inledning
Ordförande Malin Wengholm hälsar samtliga välkomna till dagens
sammanträde.

§ 49

Justerare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Kristin Hästmark, Gnosjö kommun samt Malin Olsson, Region
Jönköpings län.

§ 50

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

§ 51

Tema: Utbildning, barn och ungdomar
Jesper Ekberg och Yvonne Lindén Andersson leder workshop och
dialog kring temat utbildning – barn och ungdomar.
Se bildspel samt anteckningar från de olika grupperna, bilaga 2.

§ 52

Informationsärenden
Information ges i följande ärenden:
 Så går vi vidare efter uppsägning av KomHem-avtalet –
information av Ola Götesson och Mats Bojestig.
 Överenskommelse om lagen om samverkan vid utskrivning från
hälso- och sjukvård – information av Ola Götesson och Mats
Bojestig

§ 53

Planering av sammanträden och teman för 2018
Följande datum har beslutats för 2018:
 2018-02-02 – Tema: Infrastruktur, Sverigeförhandlingen,
kollektivtrafik


2018-04-13 – Tema: Barn och ungas psykiska hälsa, samt
psykisk ohälsa hos nyanlända, Regional utvecklingsstrategi



2018-06-01 – Tema: Attraktivitet och kulturfrågor

Återkommer med teman för resterande datum 2018, förslag till teman
kan vara:
 Kompetensutveckling ur ett brett perspektiv,
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E-utveckling ur ett medborgarperspektiv,
Trygghet och säkerhet, informationssäkerhet,
Förhållandet till Bryssel, kopplingen till EU och ekonomiska
medel.

Följande datum har fastställts för höstens sammanträden:
 2018-08-31
 2018-10-12
 2018-12-07
Kommunalt forum föreslår att samtliga sammanträden är ”utökade”
d v s representation av kommunstyrelsernas presidier, regionstyrelsens
arbetsutskott, Regionens gruppledare samt samtliga regionråd.
Diskussion kring vikten av att ha med en punkt på hemmaplan om
Kommunalt forum. Även viktigt att reflektera över vad kommunerna
och regionen vill med detta forum.
I planeringen relaterades också till den arbetsordning som finns för
Kommunalt Forum.
Se presentation bilaga 3.
§ 54

Aktuell information
Information ges från Regionens styrelse och nämnder.

§ 55

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde fredagen den 8 december, kl 09:00.

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
OroO

Malin Olsson

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