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

 

• Upprop  

  

• Val av protokollsjusterare – förslag: Annelie Hägg 

  

• Fastställande av föredragningslista  

 

Ärenden:   
1. Redovisning av aktuellt läge covid-19 från varje kommun samt aktuella 

gemensamma frågeställningar 

09.05-09.35 

 

 

2. Information från utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

- Information om de ärenden som behandlats av Reko 

- Kommunal utvecklings arbete med pandemin 

- Mediacenter 

9.35-09.45 

 

 

3  Förberedande samtal och inspel från PKS inför presidiemöte angående 

den palliativa vården. Bilaga 

En utredning gjordes 2018 rörande den palliativa vården i Jönköpings län. 

Utredningen har inte klarlagt alla frågor utan några behöver klargöras 

ytterligare. Ola Götesson föreslår att presidieöverläggningar förs kring hur 

den palliativa vården kan förändras och utvecklas.  

 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2019-09-12: 

 

att bifalla förslaget om presidieöverläggningar kring den palliativa vården. 

09.45-10.15 
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4 Information om partnerskapet FoUrum Social välfärd område äldre, 

Anneli Forsgren informerar 

10.15-10.55 

 

 

5 Information om den statliga satsningen Ungdomsmottagningarna, 

Martina Poulsen informerar 

10.55-11.30 

 

 

6 Inkomna frågeställningar. 

 

 

7 Samtal om agendan till Kommunalt forum den 12 juni och genomgång 

av ärenden på Kommunalt forums dagordning den 28 augusti. Bilaga 

Ordförande Ann-Marie Nilsson önskar en diskussion med PKS hur vi 

tillsammans kan agera i vissa frågor som är aktuella den 12:e juni. 

Kommunalt forums nästa sammanträde är den 28 augusti. Primärkommunalt 

samverkansorgan har under sammanträden 2020-01-30 och 2020-04-02 

beslutat att följande ärenden förs upp på Kommunalt forums dagordning: 

 JLT:s nya biljettsystem - information om utvecklingsarbetet och 

effekter, 

 Samverkan mellan hemsjukvård och primärvård. Nuläge rörande 

uppbyggnaden av team mellan hemsjukvård och primärvården och 

andra vårdgivare, 

 Samordnad vårdkontakt,  

 Familjecentralerna. Hur fungerar den uppsökande verksamheten, 

 Trafikförsörjningsprogrammet, 

 Högskolans delaktighet i framtagning av handlingsplan RUS.  

11.30 - 11.50 

 

 

8 Anmälningsärenden RJL 2020/186  
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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.  

  

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  

  


