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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Kommunalt forum §§ 58-69 

Tid: 2019-11-29 kl. 09:00-11:40 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping 

Närvarande: Företrädare för Region Jönköpings län 

Företrädare för länets kommuner 

Se närvarolista, bilaga 1  

§58 Inledning 
Ordföranden Maria Frisk, hälsar samtliga välkomna. 

§59 Val av protokollsjusterare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Dan 

Sylvebo, Region Jönköpings län och Anna-Carin Magnusson, 

Nässjö kommun. 

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

§61 Anmälningsärende 
Inga ärenden finns att anmäla till dagens sammanträde. 

§62 Landsbygdsriksdagen 8-10 maj, 2020 
Ola Gustafsson, näringslivschef Aneby kommun, ger information 

om Landsbygdsriksdagen 2020 som kommer att genomföras i 

Jönköping. Hela Sverige ska leva står för arrangemanget och det 

beräknas cirka 700-800 deltagare.  

Under konferensdagarna planeras resor ut ibland annat länets 

kommuner för besök.  

 

Arrangören önskar kommunernas hjälp med kostnader för luncher 

och kommer i gengäld erbjuda 1 representant per kommun att fritt 

deltaga under konferensdagarna. Ett utskick med ovanstående 

förfrågan kommer att göras från arrangören.  

 

Region Jönköpings län samt Länsstyrelsen kommer att avsätta 

ekonomiska medel för att stötta arrangemanget.  

§63 RUS – handlingsplaner  
Information av ordföranden samt regional utvecklingsdirektör 

kring process och beslut avseende ovanstående handlingsplaner.  

Se bildspel.  

 

Diskussion vid dagens sammanträde kring de synpunkter som 

kommunerna har lämnat i ärendet.  
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Ordföranden poängterar att de synpunkter som kommunerna har 

lämnat kommer att beaktas och vägas in i det beslut som 

regionstyrelsen avser att ta den 17 december. Framhålls i 

diskussionen om det fortsatta arbetet med aktiviteter till 

handlingsplanerna att kommunernas delaktighet samt 

kommundirektörsgruppens roll i detta. 

§64 Bredbandsstrategi och digitaliseringsstrategi 
Anna Olsson, sektionschef regional utveckling informerar om 

ovanstående strategier, se bildspel.  

 

Diskussion. 

 

Strategierna kommer att behandlas i regionens nämnder där 

slutdestination är att de antas av regionfullmäktige.  

§65 Regionalt trafikförsörjningsprogram – TFP – 
samt information på pågående projekt 
Information av trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg om process för 

nytt trafikförsörjningsprogram. Se bildspel.  

Diskussion och synpunkter.  

 

Informerar även om pågående projekt och aktiviteter inom 

Jönköpings Länstrafik – se bildspel. 

Diskussion och frågor.  

§66 Almedalen 2020 
Ordföranden lyfter frågan om deltagande i Almedalsveckan och 

organisation för detta. Behöver tillskapas en projektgrupp och 

styrgrupp för detta. Projektledare är sektionschefen för 

attraktivitet och livsmiljö på regional utveckling – Ante Jankovic.  

 

Ann-Marie Nilsson ber att kommunerna får återkomma kring 

deltagande och ledamöter i projektgrupp/styrgrupp. Kommunerna 

kommer att ta upp frågan vid sitt sammanträde i PKS  

den 12 december. 

§67 Information från primärkommunala nämnden – 
PKS 
Någon information ges ej idag från PKS. 



 

PROTOKOLL 3(3) 

      

 

Kommunalt forum §§ 58-69 

Tid: 2019-11-29 kl. 09:00-11:40 

 

 

 Sign 

 

§68 Information från regionens nämnder och 
styrelse 
Rachel De Basso, ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård 

ger en kort information från möte med PKS-gruppen. 

§69 Avslutning 
Ordföranden tackar samtliga ledamöter och medverkanden och 

avslutar sammanträdet kl 11:40.  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 
 

Maria Frisk 

Ordförande 

 

 

Dan Sylvebo 

 

 

Anna-Carin Magnusson 

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


