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Diarienummer

Kommunalt forum – §§ 30-42
Tid:

2018-10-12, kl 09:00-11:50

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum, Jönköping

Närvarande:

Företrädare för Region Jönköpings län
Företrädare för länets kommuner
Se bilagd närvarolista

§ 30

Inledning
Ordförande Malin Wengholm hälsar samtliga välkomna till dagens
sammanträde.

§ 31

Justerare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Malin Olsson, Region Jönköpings län och Gert Jonsson, Vaggeryds
kommun.

§ 32

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med tillägg
från Ann-Marie Nilsson om höghastighetsbanan och beskedet från
Trafikverket.

§ 33

Digitaliseringsstrategi/Bredbandsstrategi för länet
Information av regional utvecklingsdirektör i ovanstående.
Grupparbete och diskussion för att lämna medskick och synpunkter.

§ 34

Regional utveckling i Region Jönköpings län –
nuläge och planering framåt samt nationella
uppdrag
Information av regional utvecklingsdirektör. Se presentation.

§ 35

Höghastighetsjärnväg
Information av ordföranden samt Rune Backlund kring Trafikverkets
besked om utbyggnadsplanen för höghastighetsbanor sträckningen
Linköping-Jönköping. Enligt besked från Trafikverket så kommer
arbetet att pausas.
Diskussion.
Region Jönköpings län och berörda kommer planerar en överläggning
om två veckor avseende Trafikverkets beslut och hur man går vidare.
Regionen får i uppdrag att kalla till överläggningen.
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§ 36

2018-10-12, kl 09:00-11:50

Sieps – EU:s framtid – vilka vägskäl och frågor står
EU inför
Presentation av Jonas Eriksson, ställföreträdande direktör för Sieps och
utredare i nationalekonomi. Informerar om EU:s budget – historia,
framtid och utmaningar.

§ 37

REKO – rapport ifrån sommaren
Information av Ola Götesson samt hälso- och sjukvårdsdirektör
Mats Bojestig om länsgemensam samordning inom hälso- och
sjukvård.
Frågor besvaras.

§ 38

Regional utvecklingsstrategi – RUS
Information av regiondirektör Agneta Jansmyr kring arbetet.
Beslut fattat om remissinstanser och remiss kommer att sändas ut i
närtid till dessa. Planeras beslut i regionfullmäktige i början av 2019.
Diskussion om lämplig remisstid, vilket kommer att beaktas.

§ 39

Biogas – Överenskommelsen samt förfrågan om
samarbete med Linköpings universitet
Information av regiondirektör Agneta Jansmyr kring
överenskommelsen kring biogas med länets kommuner.
Samtliga kommuner har ställts sig positiva till överenskommelsen.
En del kommuner har förbehåll inom vissa områden.
En sammanfattande skrivelse med överenskommelsen och
kommunernas ställningstagande i frågan som bilagor kommer att
skickas ut till samtliga.
Information även om en förfrågan från Biogas research
center/Linköpingsuniversitet om att ingå i ett forskningsprogram
avseende biogas. Landstinget i Kalmar och Region Östergötland
planerar att medverka. Region Jönköpings län har skrivit en
avsiktsförklaring och beslut ska tas före december.
Diskussion.
Länets kommuner ser att man bör ingå i forskningsprogrammet.
Region Jönköpings län står för kostnaden för medverkan.
Kommer att behandlas av nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö.
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§ 40

2018-10-12, kl 09:00-11:50

Rapport från nämnder, styrelse och PKS
Information från PKS av Ola Götesson om bland annat en
översyn/utvärdering av Kommunal utveckling.
Information från TIM av Rune Backlund, om bland annat
upphandlingsprojekt för nya tågfordon, brist på chaufförer, nytt biljettoch betalsystem inom Länstrafiken, arbete med Sydtaxan samt att
förbättra informationen till trafikanter.
Information från ANA av Malin Olsson om kostnadsfria
skolföreställningar på kulturhuset Spira, årskurs 2 och 7.
Information från regionstyrelsen av ordföranden om pågående
budgetarbete samt reglementen för den politiska organisationen.

§ 41

Sammanträdesplan Kommunalt forum 2019
Ordföranden redovisar förslag till sammanträdesdagar för 2019
enligt följande:







8 februari
12 april utökat
14 juni
30 augusti
11 oktober utökat
6 december

Diskussion. Beslutas om att försöka hitta nya tider för 14 juni och
6 december.
§ 42

Avslutning
Sammanträdet avslutas kl 11:50.

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras
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Malin Wengholm
Ordförande

2018-10-12, kl 09:00-11:50

Malin Olsson

Gert Jonsson

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