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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Kommunalt forum §§ 21-29 

Tid: 2022-06-03 kl. 09.00-12.00 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Se deltagarlista 

  

§21 Inledning 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens möte. 

§22 Val av protokollsjusterare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Gert 

Jonsson (M), Vaggeryds kommun. 

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

§24 Anmälningsärenden 
Inga ärenden finns att anmäla till dagens sammanträde. 

§25 Tågplan för Region Jönköpings län 
Markus Eskdahl (S) presenterar kort syftet med en tågplan för 

Region Jönköpings län och arbetet kring detta.  

 

Erik Andersson, trafikutvecklare Länstrafiken, informerar och 

besvarar frågor om tågplanen med fokus på följande, se bildspel. 

 

 Förslag på ökat utbud i de flesta stråken, 

 Tydlig koppling till RUS och 

trafikförsörjningsprogrammet, 

 Målsättningar i trafikförsörjningsprogrammet, 

 Tidsfönster och prioriteringar - två tidsfönster i planen, 

 Framtagande av trafikvolymer i antal turer samt mål för 

antal resande i respektive stråk, 

 Dagens persontågssystem i och kring Jönköpings län, 

 Tidsfönster 2023-2028 och prioriteringar för de olika 

stråken i länet, 

 Framgångsfaktorer. 

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

om: 
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 Planering av dialog och samverkan kring kollektivtrafiken 

med nämnden för trafik, infrastruktur och miljö i Region 

Jönköpings län. 

 

Regionstyrelsen – Maria Frisk (KD) informerar om: 

 Pågående arbete med budgetförslag till juni 2022. 

§27 Almedalen 2022 
Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör, presenterar kort 

program för Mötesplats Jönköpings län under Almedalsveckan 

2022, se bildspel. 

§28 Tillsammans för en Nära vård i Jönköpings län 
Ett pass med fokus på omställning till en Nära vård i Jönköpings 

län hålls med följande delar, se bildspel och noteringar från 

gruppdiskussioner. 

 

 Nationella arbetet för omställningen till nära vård, 

förutsättningar som byggs 

 Så här arbetar vi tillsammans i Region Jönköpings län och 

länets 13 kommuner 

 Digitaliseringen som en förutsättning för omställningen 

till nära vård, nationellt perspektiv 

 Vilka förutsättningar ska finnas för invånaren att med stöd 

av teknik och e-hälsa leva livet bäst möjligt i Jönköpings 

län 2025 och 2030? 

 Gruppdiskussioner och reflektionsfrågor.  

§29 Avslutning 
Ordföranden tackar och avslutar sammanträdet med en 

sommarsång samt önskar alla en härlig sommar och en trevlig 

helg.  

Vid protokollet 

Vid protokollet 

Laura Habib 
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Justeras 

 

Maria Frisk (KD) 

Ordförande 

Region Jönköpings län 

 

  

Gert Jonsson (M) 

Vaggeryds kommun 

 

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


