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Kallelse/föredragningslista till sammanträde med 

Primärkommunalt samverkansorgan 
 

Tid:  2016-02-26, kl. 09.00–12.00 

 

Plats: Hotel Vrigstad Värdshus, Kyrkogatan 2 i Vrigstad  

 

 Upprop 

 

 Val av protokollsjusterare – förslag: Annelie Hägg 

 

 Fastställande av föredragningslista 

Ärenden: 
 

1. Presentation av Lars Johansson, ny utbildnings- och kulturdirektör på 

Region Jönköpings län 

Lars Johansson tillträdde tjänsten som utbildnings- och kulturdirektör den 1 

februari 2016. Lars Johansson ger en kort presentation av sig själv.  

09.10–09.20 

  

2. Inriktningsbeslut och information avseende utredningsuppdraget om 

satsningen för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid 

omhändertagande av berusade personer, LJ 2014/628, bilaga 

Under sammanträdet den 14 januari 2016 informerades PKS om 

förutsättningarna för en beslutsprocess i syfte att under 2017 kunna starta 

igång en tillnyktringsenhet i länet. Primärkommunalt samverkansorgan 

beslutade 2016-01-14 att ytterligare information i ärendet delges PKS vid 

nästa sammanträde. Mattias Vejklint informerar. 

09.20–09.40 

 

Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

 

att rekommendera länets kommuner att skapa ekonomiska förutsättningar för 

driften av en länsgemensam tillnyktringsenhet (TNE), i budgetarbetet för år 

2017. Vid PKS sammanträde den 19 maj kommer beslut att fattas avseende 

start av länsgemensam tillnyktringsenhet samt den slutliga kostands- och 

fördelningskalkylen att fastställas, 

 

att ge utredarna för TNE i uppdrag att omgående framarbeta ett 

underlag/ansvarsfördelning till förhandlarna som ska framarbeta det slutliga 
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kostnadsfinansieringsförslaget mellan huvudmännen. Denna analys ska vara 

klar senast mars 2016.   

 

3. Information om psykiatriområdet 

Mattias Vejklint informerar. 

09.40–09.55 

 

4. Kort återkoppling från möte med utvecklingsrådet för naturbruk 

 

5. Genomgång av ärenden på Kommunalt forums dagordning den 11 mars 

 

6. Inkomna frågeställningar 

 

7. Information om Regionsamverkan Sydsverige, bilaga 

 

8. Flyktingmottagande 

 

9. Information om KomHem – Genomgång av de förbättringsområden som 

rapporten avseende uppföljning av hemsjukvården resulterat i inklusive 

information om förbättringsarbetet, tolkningsgruppens arbete, 

läkemedelshantering samt höjd patientavgift  

Den 1 januari 2013 fördes ansvaret för länets hemsjukvård över från 

dåvarande Landstinget till lätes tretton kommuner. Margareta Lägervik 

informerar om länets arbete avseende läkemedelshantering. 

10.50–11.35 

 

10. Information om FoUrum utbildning 

Yvonne Lindén Andersson informerar. 

11.35–11.50 

 

11. Anmälningsärenden, dnr RJL 2016/8, bilaga 

 

12. Övriga frågor  
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Kallade: 

Ledamöter 

Anders Saldner 

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   

 

Anders Saldner, telefon 076-209 38 87 

anders.saldner@rjl.se 
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