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Kallelse/föredragningslista till sammanträde med 

Primärkommunalt samverkansorgan 
 

Tid:  2017-09-07, kl. 09.00–12.00 

 

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

 

 Upprop 

 

 Val av protokollsjusterare – förslag: Gunnar Pettersson 

 

 Fastställande av föredragningslista 

Ärenden: 
 

1. Information om Energikontoret 

Carin Wallin och Kent Williamsson informerar. 

09.10–09.30 

 

2. Beslut avseende finansiering av fördjupad uppföljning av volym- och 

kostnadsutveckling inom hemsjukvården, RJL 2015/999 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2017-05-11 att genomföra 

fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom 

hemsjukvården i enlighet med det ursprungliga förslaget och inom ramen för 

Kommunal utveckling. 

 

Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

 

att godkänna att uppdraget avseende den fördjupade uppföljningen av volym- 

och kostnadsutveckling inom hemsjukvården kan genomföras av extern 

konsult, 

 

att kostnaderna för den fördjupade uppföljningen av volym- och 

kostnadsutveckling inom hemsjukvården fördelas enligt skattekraftsmodellen 

på de 13 kommunerna i Jönköpings län, 

 

att PKS presidium erhåller uppdraget att godkänna avtalet avseende den 

fördjupade uppföljningen av volym- och kostnadsutveckling inom 

hemsjukvården, 

 

att rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag till beslut.  
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3. Beslut om uppdragsbeskrivning avseende utredning kring palliativ vård, 

RJL 2017/1521, bilaga 

 

Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

 

att godkänna uppdragsbeskrivning avseende utredning kring palliativ vård. 

 

4. Information från utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 Rapport från Almedalen 2017 

 Överenskommelse avseende den nya betalningsansvarslagen  

 Samverkan med Länsstyrelsen 

 Arbetet med utvärderingen av Kommunal utvecklings verksamhet 

 

5. Fastställande av sammanträdesplan för PKS under 2018, bilaga 

  

Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

 

att godkänna sammanträdesplan för PKS under 2018. 

   

6. Information om budgetuppföljning Kommunal utveckling 2017-07-31, 

bilaga 

 

7. Information/beslut avseende avtal mellan Landstinget och kommunerna 

i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och 

sjukvård i ordinärt boende, KomHem, PKN 5011, bilaga  

 

8. Inkomna frågeställningar  

 

9. Genomgång av ärenden på Kommunalt forums dagordning den 8 

september 

 

10. Rapportering avseende överenskommelse om ansvarsfördelning 

kommun och landsting vid placering av barn och unga, RJL 2015/1837, 

bilaga 

Marie Rahlén Altermark informerar. 

11.15–11.30 
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11. Rapportering avseende Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län 

Pia Persson informerar. 

 11.30–11.45 

 

12. Information om Bilagan avseende psykologansvaret för utredning av 

barn och inga med misstänkt intellektuell och/eller neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning, RJL 2015/1897 

 

13. Anmälningsärenden, dnr RJL 2017/51, bilaga 

 

14. Övriga frågor  

 

 

 

  



 

 Antal sidor 

4(4) 

 
 
 

 

 

Kallelse/föredragningslista till sammanträde med 

Primärkommunalt samverkansorgan 
 

Tid:  2017-09-07, kl. 09.00–12.00 

 

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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