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Kallelse/föredragningslista till sammanträde med 

Primärkommunalt samverkansorgan 
 

Tid:  2016-09-05, kl. 13.00–16.00 

 

 

Plats: Kommunal utveckling, Västra storgatan 18 A i Jönköping, rum Höglandet  

 

 Upprop 

 

 Val av protokollsjusterare – förslag: Hans-Göran Johansson 

 

 Fastställande av föredragningslista 

Ärenden: 
 

1. Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgscollege 

i Jönköpings län, RJL 2015/221, bilaga 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2016-05-19 att återremittera 

ärendet till nästa möte med Primärkommunalt samverkansorgan den 5 

september. Underlaget kompletteras med förslag avseende hur och när 

implementering av ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgscollege i 

Jönköpings län kan ske.  

   

Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

 

att gå vidare med ansökan om lokala VO-college (Jönköpings kommun 

inklusive Habo, Mullsjö kommuner samt Tranås kommun och GGVV-

kommunerna), 

 

att ha som ambition att alla länets kommuner integreras med Höglandets 

redan etablerade regionala VO-college, 

 

att inriktningen för huvudmannaskapet för VO-college ska vara Region 

Jönköpings län, Kommunal utveckling, 

 

att kostnaderna för VO-college delas lika mellan länets kommuner och 

Region Jönköpings län, enligt bifogad kostnadskalkyl och 

finansieringsmodell, 
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att godkänna kompletterande förslag avseende hur och när implementering 

av ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län 

kan ske, 

 

att en styrgrupp tillsätts och att PKS beslutar om styrgruppens direktiv och 

sammansättning, 

 

att en utvärdering av det länsövergripande regionala Vård- och 

omsorgscollege i Jönköpings län sker efter två år,  

 

att rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag till beslut. 

   

2. Fastställande av sammanträdesplan för PKS under 2017, bilaga 

 

Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

 

att godkänna sammanträdesplan för PKS under 2017. 

 

3. Dialog om ägardirektiv för Smålands Turism AB 

 

4. Genomgång av ärenden på Kommunalt forums dagordning den 9 

september 

 

5. Inkomna frågeställningar  

 

6. Information om arbetet inom området funktionsnedsättning 

Lena Olsson informerar om pågående och kommande projekt inom 

verksamhetsområdet funktionsnedsättning. 

 14.30–14.45 

 

7. Uppföljning avseende volym och kostnadsutveckling rörande 

huvudmannaskapsförändringen (KomHem), RJL 2015/999 

Victoria Allard och Ulrika Stefansson informerar. 

 14.45–15.00 
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8. Information från utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 Hantering av ärendet gällande Vårdsamordningsuppdraget, RJL 

2016/784 

 Aktuellt läge avseende personal på Kommunal utveckling 

 Förlängning av Samverkansavtal avseende Barnahus i Jönköpings 

län, RJL 2016/1785 

 

9. Regionförstoringen 

 

10. Handläggning av tilläggsavtal till huvudavtal gällande 

naturbruksgymnasierna i Jönköpings län, RJL 2016/1458 

Stefan Claesson och Lars Johansson informerar. 

15.40–15.55 

 

11. Anmälningsärenden, dnr RJL 2016/8, bilaga 

 

12. Övriga frågor  
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Kallade: 

Ledamöter 

Ola Götesson 

Sandra Widheimer 

 

För kännedom: 

Ersättare 

Regiondirektören 

Kommunikationsdirektör 

Ordf Regionstyrelsen 

 

Pressinformation 

Lisa Andersson, telefon 070-819 95 71 

lisa.andersson@rjl.se  

 

Ersättare 

Ledamot ska anmäla förhinder till kansliet (Sandra Widheimer) och ansvarar själv 

för inkallande av ersättare. 

 

Region Jönköpings län, Kommunal utveckling 

Sandra Widheimer, telefon 073-383 38 39  

sandra.widheimer@rjl.se   

 

Ola Götesson, telefon 072-572 42 93 

ola.gotesson@rjl.se 
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