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Diarienummer

Kommunalt forum – §§ 43-54
Tid:

2018-12-07, kl 09:00-11:40

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum, Jönköping

Närvarande:

Företrädare för Region Jönköpings län
Företrädare för länets kommuner
Se närvarolista, bilaga 1

§ 43

Inledning
Ordförande Malin Wengholm hälsar samtliga välkomna till dagens
sammanträde.

§ 44

Justerare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Rune Backlund, Region Jönköpings län och Gunnar Pettersson, Habo
kommun.

§ 45

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med tillägg av
punkt från ordföranden om ”Vad vill vi nästa år?”

§ 46

Stambanor och skrivelse till Trafikverket
Information av Ulf Fransson och Emil Hesse, Regional utveckling kring
pågående arbete med stambanor och den skrivelse som kommer att
skickas till Trafikverket avseende planering av nya stambanor och
höghastighetståg. Skrivelsen undertecknas av regionen och berörda
kommuner. Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö behandlar i
december ett projekt för insatser 2019 – 2021 kopplade till fortsatt
arbete med nya stambanor för höghastighetståg.

§ 47

RUS – Regional utvecklings strategi
Information av regiondirektör om remissförfarandet av RUS.
En fråga från länets kommuner är att remisstiden förlängs ytterligare
på grund av att den kom ut senare än förväntat. Förslaget kommer att
diskuteras vid nästa veckas kommundirektörsträff, härefter
återkoppling kring eventuellt förlängd remisstid.
Ordföranden lyfter OECD-rapporten som en intressant föredragning
vid kommande Kommunala forum.

§ 48

Almedalen
Information av regiondirektör kring en gemensam arena för länets
kommuner, regionen men även andra aktörer och företag i länet under
Almedalsveckan 2019. Redogör för olika alternativ av upplägg, se
bilaga 2.
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Diskussion i grupp med redovisning som visar att man önskar att det är
viktigt att få med andra aktörer som högskolan, näringslivet,
tillverkningsindustrin med flera. Förslag även om innehåll och
aktiviteter. Viktigt att beslut, om man ska gå vidare med en gemensam
arena under Almedalsveckan, tas snarast.
Frågan tas upp när kommundirektörerna träffas nästa vecka. Dessutom
delas det ut uppdrag vid dagens sammanträde att kontakt tas med
företag, högskola m m.
§ 49

Inför 2019
Diskussion i grupper vilka områden som Kommunalt forum bör ta upp
2019, se bilaga 3.

§ 50

Sammanträden 2019
Vid Kommunalt forums sammanträde den 12 oktober togs
sammanträdestider för 2019, där den 14 juni och 6 december föreslogs
justeras. Vid dagens sammanträde fastställs efter diskussion följande
datum för 2019:







8 februari
12 april utökat
14 juni (Obs – ingen ändring från tidigare beslut)
30 augusti
11 oktober utökat
29 november (Obs – tiden ändrad från tidigare beslut)

Vid sammanträdet lyfts önskemål om att planering av sammanträden
till kommande år lyfts tidigare.
§ 51

Attraktivitet – kultur
Redovisning av Jörgen Lindvall, kulturchef Region Jönköpings län om
Regional kulturplan.
Grupparbete kring konst och kulturliv, se bilaga 4.
Redovisning och samtal kring vilka aktiviteter inom kulturområdet
som Regionen och kommunerna i länet bedriver samt vilka
samarbetsområden man ser framöver inom området.
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§ 52
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Rapport från nämnder, styrelse och PKS
Information från PKS av Hans-Göran Johansson återkopplar bland
annat den översyn/utvärdering man genomfört av Kommunal
utveckling.
Information från ANA av Malin Olsson.
Information från TIM av Rune Backlund.
Information från FS av Maria Frisk.
Information från regionstyrelsen av ordföranden om bland annat
antagen budget i regionen, arbetsordning för Kommunalt forum samt
budget för samordningsförbunden.

§ 53

Politisk ledning i länets kommuner och regionen
Information om hur kommande mandatperiods politiska ledning ser ut
i länets kommuner och regionen.

§ 54

Avslutning
Ordförande Malin Wengholm meddelar att det är sista sammanträet
som ordförande för Kommunalt forum och avslutar med att tacka
samtliga för ett gott samarbete.

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande

Rune Backlund
Region Jönköpings län

Gunnar Pettersson
Habo kommun

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