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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Kommunalt forum §§ 10-20 

Tid: 2022-04-08 kl. 09.00-11.30 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Se deltagarlista 

  

§10 Inledning 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens möte och en 

presentationsrunda görs. 

§11 Val av protokollsjusterare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Per 

Eriksson (C), Region Jönköpings län och Kristine Hästmark (M), 

Gnosjö kommun. 

§12 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag, med 

följande justering. 

 Ärende Kultursamverkansmodellen och bidrag till 

kulturen i länet utgår. 

§13 Anmälningsärenden 
Ärende gällande val av ny ledamot i Kommunalt forum för 

Nässjö kommun anmäls och läggs till handlingarna. 

§14 Kollektivtrafik – återredovisning av slutrapport 
och samverkansarbete framåt 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, ger en återredovisning av 

arbetet med kommunal samverkan för kollektivtrafiken i Region 

Jönköpings län utifrån framtagen slutrapport, se bildspel. 

 

Diskussion förs. 

§15 Hållplatshandbok 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, informerar om framtagen 

hållsplatshandbok som hjälpmedel för väghållare, kommun och 

region vid utformning av länets hållplatser. 

§16 IT-spåret 
Jane Ydman ger aktuell information gällande IT-spåret där 

ansökan har skickats in och är under beredning hos länets 

samordningsförbund.  

 

Diskussion förs. 
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§17 Regional plan 
Erik Bromander, sektionschef Regional utveckling, informerar 

om pågående remissprocess med regional transportplan där 

inkomna remissvar från kommunerna i länet sammanställs, se 

bildspel. 

§18 Aktuellt från PKS samt styrelse och nämnder i 
Region Jönköpings län 
Primärkommunal samverkan – Ann-Marie Nilsson informerar 

om: 

 Strategidokument gällande Nära vård, där förslag är ute i 

kommunerna med rekommendation om att detta antas i 

respektive kommunfullmäktige. 

 Pågående arbete avseende fortsatt avtal med 

naturbruksgymnasierna. 

 

Regionstyrelsen – Maria Frisk informerar om: 

 Beslut om att förvärva 50 procent av aktierna i Jönköping 

Airport AB, slutligt beslut fattas på regionfullmäktige den 

19 april. 

 Påbörjat budgetarbete inför 2023, nämnder och styrelse tar 

beslut i juni och beslut om hela budgeten fattas på 

regionfullmäktige i november. 

 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet – 

Per Eriksson informerar om: 

 Gemensamt positionspapper avseende skog för Småland 

Blekinge Halland South Sweden i samband med EU:s nya 

skogsstrategi 2030. 

 Beslut om tillfälliga medel för krisresidens för ukrainska 

kulturarbetare. 

 Beslut om remissversioner avseende Regional Kulturplan 

2023-2025 och Biblioteksplan för Region Jönköpings län 

2023-2025. 
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Nämnden för folkhälsa och sjukvård – Rachel De Basso 

informerar om: 

 Fortsatt arbete med samverkansytor inom hälso- och 

sjukvården i länet, utifrån framtagna strategidokument. 

 Pågående arbete i strategigrupperna barn och unga, 

psykiatri och missbruk och äldre. 

 Budgetsatsningar för 2022 inom äldreområdet samt den 

specialiserade palliativa vården. 

 Ökad beredskap inom hälso- och sjukvården utifrån det 

allmänna säkerhetsläget. 

 Fortsatt smittspridning avseende covid-19. 

 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö – Marcus Eskdahl 

informerar om: 

 Pågående arbete med Samverkansmodell inom 

kollektivtrafiken, Regional transportplan och Tågplan. 

 Utvidgning av seniorkortet den 28 mars till att omfatta de 

med funktionsnedsättning och förmånsintyg. 

 Beslut om att cykel i mån av plats ska få tas med 

kostnadsfritt både på tåg och på regionbussar fr.o.m. den 

18 april. 

 Många inställda turer med Krösatågen, intensivt arbete för 

att komma tillrätta med detta pågår. 

§19 Vad är vitsen med vårt läns museum? 
Johan Gärskog, länsmuseichef Jönköpings läns museum, 

informerar och svarar på frågor om organisation och pågående 

arbete inom museets verksamhet, se bildspel.  

§20 Avslutning 
Ordföranden tackar och avslutar sammanträdet samt önskar alla 

en trevlig helg. 
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Vid protokollet 

Nathalie Bijelic Eriksson 

Justeras 

 

Maria Frisk (KD) 

Ordförande 

Region Jönköpings län 

 

Per Eriksson (C) 

Region Jönköpings län 

Kristine Hästmark (M) 

Gnosjö kommun 

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


