
   

   
 

 
 

Kommunal utveckling Jönköpings län 
Box 1024 
551 11 Jönköping 

kommunalutveckling@rjl.se 
 

 

 

Kallelse föredragningslista till sammanträde med 
Primärkommunalt samverkansorgan 

Datum: torsdag den 21 oktober 2021  

Tid: 09:50 – 12:00 

Plats                       Digitalt möte 

 Upprop 

 

 Val av protokolljusterare – förslag Susanne Wahlström 

 

 Fastställande av föredragningslista 

 

1. Beslut om resultatet från genomförd 
uppföljning avseende Kommunal utvecklings 
verksamhet under tertial 2 2021 (inkl 
budgetuppföljning) bilaga 
10.00-10.10 

Förslag till beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar att godkänna 

Kommunal utvecklings delårsrapport för tertial 2 2021. 

2. Information om avtal Naturbruk mellan Region 
Jönköpings län och länets kommuner. 
Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 
2021-09-17 att inhämta länets skolchefers 
synpunkter kring samverkansavtal för 
naturbruksgymnasiet, bilaga 
Per-Erik Lorentzon och BO Södergren informerar.  

10.10-10.25 
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3. Information om samverkansavtal och inriktning 
för Naturbruksgymnasierna mellan Region 
Jönköpings län och länets kommuner, bilaga.  
Thomas Strand och Karin Hermansson informerar. 

10.25-10.45 

Förslag till beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan informeras i ärendet 21 

oktober 2021 för att besluta om samverkansavtalet avseende 

naturbruksutbildning i Jönköpings län 16 december 2021. 

4. Beslut om skrivelse rörande apotek och 
banktjänster, bilaga.  
Team barn och unga har tillsamman med familjehemsvården i 

Jönköpings län tagit fram en skrivelse till riksdagens socialutskott i 

syfte att belysa de svårigheter som finns att hantera receptbelagda 

läkemedel och få tillgång till banktjänster för barn i samhällsvård. 

10.45-10.50 

 

Förslag till beslut 

 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar att ställa sig bakom 

och underteckna skrivelse genom ordförande i PKS.  

5. Beslut om sammanträdesplan för 
Primärkommunalt samverkansorgan 2022, 
bilaga. 
10.55-11.00 

Förslag till beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar att godkänna 

sammanträdesplan för 2022. 
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6. Redovisning av uppdrag ”Konsekvenser vid 
införande av handlingsplan angående den 
palliativa vården i Jönköpings län”, bilaga.  
Primärkommunalt samverkansorgan gav 210603 länets socialchefer 

i uppdrag att utreda de ekonomiska konsekvenserna av 

utredningens förslag till beslut och återrapportera till PKS på 

sammanträdet den 21 oktober. 

Ola Götesson och Anneli Forsgren informerar. 

11.00-11.20 

 

Förslag till beslut 

 

att lägga bilaga 2 ”Sammanställning av svar med anledning av PKS 

uppdrag angående den specialiserade palliativa vården om de 

ekonomiska konsekvenser som utredningens förslag kan generera” 

till handlingarna 

att PKS rekommendera Jönköpings läns kommuners socialnämnder 

eller motsvarande att anta och sträva efter ett genomförande av 

den handlingsplan för den specialiserade palliativa vården som 

redovisas i bilaga 1.  

7. Redovisning av uppdrag ”Konsekvenserna för 
länets kommuner vid ett införande av 
dokumentet Tillsammans möter vi framtidens 
behov inom området främjande, stöd, omsorg 
och vård 2021-2030,” bilaga 
Primärkommunalt samverkansorgan gav 210603 länets 

kommundirektörer i uppdrag att utreda de ekonomiska 

konsekvenserna vid införandet av dokumentet och återrapportera 

till PKS på sammanträdet den 21 oktober. 

11.20 – 11.40 

Förslag till beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar att vid sitt 

sammanträde den 21 oktober föra en diskussion och bestämma hur 

den fortsatta beslutsprocessen i ärendet ska var utformad. 
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8. Inkomna frågeställningar 

9. Genomgång av ärenden på Kommunalt forums 
dagordning den 3 december. 
11.40 – 11.50 

10. Anmälningsärenden 

 

 

 

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  
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