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Kallelse/föredragningslista till sammanträde med 

Primärkommunalt samverkansorgan 
 

Tid:  2019-10-17, kl. 09.00-11.30 

 

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

 

 Upprop 

 

 Val av protokollsjusterare – förslag: Susanne Wahlström 

 

 Fastställande av föredragningslista 

Ärenden: 
 

1. Dialog angående samverkan med nämnden Folkhälsa och sjukvård och 

länets kommer, Rachel de Basso  
09.00-09.45 

 

Samtal kring hur samverkan mellan länets kommuner och Folkhälsa och 

sjukvård kan utvecklas och vilka mötesplatser som erfordras för samverkan.  

 

 

 

2. Beslut om Kommunal utvecklings tertialrapport 1 2019. bilaga 

09.45-10.05 

 

Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

 

att godkänna Kommunal utvecklings tertialrapport 2per 

 

 

3 Beslut avseende sammanträdesplan för Primärkommunalt 

samverkansorgan 2020, bilaga 

10.05–10.15 

 

Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

 

att godkänna bifogat förslag om sammanträdesplan för Primärkommunalt 

samverkansorgan 2020 
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4 Den årliga utvärderingsenkäten avseende nytta och upplevelse av 

Kommunal utvecklings verksamhet.  

 Inom Kommunal utvecklings verksamhet finns en rad olika nätverk och 

styrgrupper. Varje år sker en avstämning med deltagarna i de olika nätverken och 

styrgrupperna i form av en kort enkät kring nytta och upplevelse av 

verksamheten. Via följande länk finns enkäten som ni, som representant i PKS, 

kommer att få möjlighet att besvara under sammanträdet 
 https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=b8d6e8fb4d91 

 10.15-10.30 

 

5 Information om Kommunal utvecklings pågående forskningsprojekt 

 Iréne Josephson informerar 

 10.30-10.50 

 

6 Information från utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

- Återrapport utvecklingschefens och kommundirektörernas uppdrag 

rörande ekonomiska effekter av Försäkringskassans omprövningar 

inom den personliga assistansen. 

 

7 Inkomna frågeställningar 

 

 

8 Genomgång av ärenden på Kommunalt forums dagordning den 6 

december 

 

 

9 Synpunkter inför möte med utvecklingsråd för naturbruk och val av 

ersättare för Ann-Marie Nilsson. 

 

 

10  Anmälningsärenden RJL 2019/109 

 

 

11 Övriga frågor 

 

 

 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=b8d6e8fb4d91
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Kallade: 

Ledamöter 

Ola Götesson 

Yvonne Lindén Andersson 

 

För kännedom: 

Ersättare 

 

Pressinformation 

Ninna Ekstrand,  

ninna.ekstrand@rjl.se  

 

Ersättare 

Ledamot ska anmäla förhinder till kansliet (Yvonne Lindén Andersson) och ansvarar 

själv för inkallande av ersättare. 

 

Region Jönköpings län, Kommunal utveckling 

Yvonne Lindén Andersson, telefon 072-525 84 02 

Yvonne.linden.andersson@rjl.se 

 

Ola Götesson, telefon 072-572 42 93 

ola.gotesson@rjl.se 

 

mailto:ninna.ekstrand@rjl.se
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