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Kallelse/föredragningslista till sammanträde med 

Primärkommunalt samverkansorgan 
 

Tid:  2017-05-11, kl. 08.30–12.00 

 

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

 

 Upprop 

 

 Val av protokollsjusterare – förslag: Gert Jonsson 

 

 Fastställande av föredragningslista 

Ärenden: 
 

1. Information om verksamheten på Kommunal utveckling 

Ola Götesson, Sofia Lager Millton, Yvonne Lindén Andersson, Annica 

Malmer och Eva Gunnarsson informerar. 

08.30–09.30 

 

2. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 

2016/2972, bilaga 

 

Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

 

att godkänna en finansiering av stab och ledning för Kommunal utveckling 

(medlemsavgift) med totalt 4,8 miljoner kronor för 2018 och med totalt 4,5 

miljoner kronor per år från och med 2019, 

 

att godkänna finansiering av FoUrum social välfärd och hälso- och sjukvård 

enligt tidigare utsänt förslag, 

 

att ovanstående kostnader fördelas på länets kommuner enligt skattekraft, 

 

att en finansiering om 1 300 000 kronor för stab och ledning för Kommunal 

utveckling finansieras genom en årlig kostnadsfördelning på de projekt som 

samordnas av Kommunal utveckling,  

 

att personalramen ska fastställas vid ingången av varje mandatperiod, 

  

att rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag till beslut.  
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3. Beslut avseende uppdragsbeskrivning och finansiering av gemensam 

fördjupad uppföljning och slutrapport av volym- och kostnadsutveckling 

inom hemsjukvården, RJL 2015/999, bilaga 

   

Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

 

att godkänna uppdragsbeskrivning och finansiering av gemensam fördjupad 

uppföljning och slutrapport av volym- och kostnadsutveckling inom 

hemsjukvården,  

 

att rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag till beslut. 

   

4. Beslut avseende hantering av ansökan avseende den Geriatriska 

forskningsfonden, RJL 2017/1336, bilaga 

 

Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

 

att SPF uppmanas att kontakta respektive kommun för beslut i ärendet.  

 

5. Information från utvecklingschefen för Kommunal utveckling, bilaga 

 Fördelning av kostnader för inkontinenshjälpmedel 

 Färdtjänst med rätt till bärhjälp 

 Hantering av information avseende utvecklingsråd för naturbruk  

 

6. Information om budgetuppföljning Kommunal utveckling 2017-03-31, 

bilaga 

 

7. Inkomna frågeställningar  

 

8. Genomgång av ärenden på Kommunalt forums dagordning den 16 juni 

 

9. Information angående förslag om utredning kring Palliativ vård 

 

10. Information om långsiktig finansiering av IT-spåret   

 

11. Anmälningsärenden, dnr RJL 2017/51, 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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