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Kallelse/föredragningslista till sammanträde med 

Primärkommunalt samverkansorgan 
 

Tid:  2016-12-16, kl. 09.00–12.00 

 

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

 

 Upprop 

 

 Val av protokollsjusterare – förslag: Anders Wilander 

 

 Fastställande av föredragningslista 

Ärenden: 
 

1. Information om budgetuppföljning Kommunal utveckling 2016-10-31, 

RJL 2016/2972, bilaga 

 

2. Beslut avseende budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling 

för 2017, RJL 2016/2972, bilaga 

 

Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

 

att godkänna föreliggande budget och verksamhetsplan för Kommunal 

utveckling för 2017, 

 

att rekommendera länets kommuner att anta budget och verksamhetsplan för 

Kommunal utveckling för 2017. 

 

3. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 

2016/2972, bilaga 

Primärkommunalt samverkansorgan informerades 2016-11-04 om den 

framtida finansieringen av Kommunal utveckling och behovet av att 

genomföra en översyn av avtalen avseende medlemsavgiften samt 

grundfinansieringen av FoUrum social välfärd och hälso- och sjukvård. 

Handlingar i ärendet har skickats ut till PKS, länets kommunchefer och 

socialchefer. Länets kommunstyrelseordföranden har hanterat ärendet och en 

utredning ska genomföras. Med anledning av budgetberedningen i länets 

kommuner behöver PKS ta beslut i ärendet den 2 februari 2017.  
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Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

 

att PKS den 2 februari 2017 tar beslut avseende den framtida finansieringen 

av Kommunal utveckling. 

 

4. Beslut avseende riktlinjer för handläggning av ärenden till PKS, RJL 

2015/2733, bilaga 

 

Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

 

att godkänna riktlinjer för handläggning av ärenden till PKS. 

 

5. Information från utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 Information om hantering av den länsövergripande överenskommelsen 

samt de lokala överenskommelserna om samarbete gällande personer 

med riskbruk, missbruk och beroende, RJL 2015/1363 

 Cosmic LINK 

 

6. Uppföljning avseende antagningsläge och ekonomi för 

naturbruksutbildningen i Jönköpings län 

Lars Johansson och Stefan Claesson informerar. 

10.00–10.15 

 

7. Psykologutredningen 

 

8. Uppföljning avseende hemsjukvården (KomHem) 

 

9. Inkomna frågeställningar  

 

10. Information om den länsgemensamma enheten för 

familjehemsrekrytering 

Marianne Hakegård och Lilian Elmquist informerar. 

11.00–11.15 

 

11. Information om Handlingsplan barn och ungdomsvården, bilaga  

Sofia Lager Millton informerar. 

11.15–11.30 
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12. Information om CHANGE-projektet 

Joel Malmvall informerar. 

11.30–11.45 

 

13. Anmälningsärenden, dnr RJL 2016/8, bilaga 

 

14. Övriga frågor  
 

 

 

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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