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Diarienummer

Kommunalt forum §§ 31-43
Tid:

2019-08-30, kl. 09.00-10.50

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum, Jönköping

Närvarande:

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

§31

Inledning
Ordförande Mia Frisk hälsar samtliga välkomna till dagens
sammanträde.

§32

Val av protokollsjusterare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Rachel De Basso, Region Jönköpings län och Annelie Hägg, Eksjö
kommun.

§33

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med följande
tillägg:
 Förslag från Anton Sjödell, Gislaveds kommun om en
skrivelse till Trafikverk och infrastrukturminister avseende
planerade hastighetsbegränsningar i länet.

§34

Regional utvecklingsstrategi – RUS
Ordförande rapporterar från den politiska styrgruppen som finns för
RUS-arbetet.
Informerar tillsammans med regional utvecklingsdirektör kring
fortsatt arbete med handlingsplaner med mera. Vid dagens
sammanträde inga synpunkter på det förslag till regional
utvecklingsstrategi som tagits fram, utan ställer sig bakom förslaget
till RUS.

§35

Nya stambanor
Erik Bromander redogör för aktuellt läge inför en framtida utbyggnad
av nya stambanor och höghastighetståg.

§36

Regional planering
Regional utvecklingsdirektör informerar om att diskussioner pågår att
regionerna kan få ett utökat uppdrag inom ramen för PBL, 7:e kap att
genomföra en regional fysisk planering. Vid dagens sammanträde
diskuteras förslaget utifrån det kommunala självstyret, för- och
nackdelar med förslaget.
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§37

2019-08-30, kl. 09.00-10.50

Almedalen – Smart Arena 2019
Regional utvecklingsdirektör informerar om satsningen som gjordes
på en gemensam länsplattform under Almedalsveckan.
Positiv återkoppling kring arrangemanget från samtliga aktörer i
länet. Även positiv återkoppling från besökare.
Utvärdering kommer att göras av årets arrangemang både av region
och deltagande kommuner.

§38

Information från regionens nämnder och styrelse
Ordföranden informerar om regionstyrelsens pågående arbete kring
budget.
Ordförande för nämnden folkhälsa och sjukvård,
Rachel De Basso – informerar om nämndens budgetarbete med fokus
på jämlik vård i hela länet.
Ordföranden för nämnden trafik, infrastruktur och miljö – Marcus
Eskdahl – informerar om nämndens budgetarbete där fokus ligger på
hur vi ökar resandet och får ett hållbart resande. Planeras dialog med
kommunerna kring trafikförsörjningsprogram m m.
Ordförande för nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet –
Rune Backlund – informerar om nämndens budgetarbete samt
informerar om det uppdrag som Smålands Musik och Teater har fått i
form av en prioriterad inriktning med en ökad närvaro i kommunerna
och samverkan med övriga kulturaktörer. Planeras samverkansavtal
med länets kommuner kring detta, i dagsläget är det enbart Värnamo
kommun som har ett samverkansavtal. Informerar även om ansökan
från Hela Sverige ska leva med anledning av Landsbygdsriksdagen.
Region Jönköpings län kommer att stödja ansökan med ekonomiska
medel.
Diskussion.

§39

Information från primärkommunala nämnden –
PKS
Information av Ola Götesson från PKS-sammanträde före sommaren.
Ger även en bild hur sommaren 2019 varit i länets kommuner
avseende social-, vård- och omsorgsverksamhet.
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§40
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Aktuell information
Malin Wengholm föreslår att man till kommande sammanträde har en
punkt i dagordningen med rapport ifrån länets kommuner kring
aktuella händelser.
Vid dagens sammanträde rapporterar Kristin Hästmark från Gnosjö
kommun kring aktuella händelser i kommunen.

§41

Övrigt
Anton Sjödell informerar om Trafikverkets planer på att sänka
hastigheten på väg 26 – Nissastigen. Föreslår att en skrivelse skickas
till Trafikverket samt infrastrukturministern där man påtalar det
negativa i att begränsa hastigheten.
Diskussion.
Vid dagens sammanträde föreslår Marcus Eskdahl att mer underlag
behöver tas fram inför en skrivelse till Trafikverket och
infrastrukturministern. Beredningsgruppen för Kommunalt forum får
i uppgift att besluta hur man går vidare med skrivelsen och
beredningen av densamma.

§42

Planerade sammanträden
Ordföranden meddelar att nästa sammanträde är den 11 oktober och
då ånyo ett utökat Kommunalt forum.
Sista sammanträdet för 2019 är den 29 november.

§43

Avslutning
Ordföranden tackar samtliga ledamöter och medverkanden och
avslutar sammanträdet kl 10:50

Vid protokollet

Siw Kullberg
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Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Rachel De Basso

Annelie Hägg

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