
   

   
 

 
 

Kommunal utveckling Jönköpings län 
Box 1024 
551 11 Jönköping 

kommunalutveckling@rjl.se 
 

 

 

Kallelse föredragningslista till sammanträde med 
Primärkommunalt samverkansorgan 

Datum: torsdag den 23 mars 2023  

Tid: 9:00 – 12:00 

Plats Werket plan 5 lokal Verkligheten 

 

 Upprop 

 

 Val av protokolljusterare – förslag Markus Kyllenbeck 

 

 Fastställande av föredragningslista 

1. Beslut avseende Kommunal utvecklings 
verksamhetsberättelse och resultatredovisning 
2022, Dnr 2021/2477, bilaga 
Chefen för Kommunal utveckling informerar. 

09:05-9:20 

Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

att godkänna Kommunal utvecklings verksamhetsberättelse och 

resultatredovisning för 2022 

2. Information angående enkät Utvärdering av 
Kommunal utvecklings verksamhet 2022 
Chefen för Kommunal utveckling informerar. 

09:20-09:35 

Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna 
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3. Beslut rörande kommunernas representation i 
Enande mötet 
På PKS sammanträde den 15 december beslutades att länets 

kommuner representeras i Enande mötet på kommunalrådsnivå.  

09:35 -09:40 

 

Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

att länets kommuner representeras i Enade mötet av 

kommunstyrelsen ordförande. 

4. Val av ledamot och ersättare till arkivförbundet 
09:40-09:50 

5. Revidering av förbundsordning mm avseende 
samordningsförbunden i länet, bilaga 
09:50 – 09:55 

Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

att rekommendera länets kommuner att besluta att 

förbundsordningen revideras enligt bifogat förslag, 

att PM med rubriken ”Principer för samverkan avseende 

samordningsförbunden i Jönköpings” län ska utgöra ett 

tydliggörande och vägledande dokument. PM:et är tänkt att vara 

ett levande dokument som kan förändras över tid. Förbundsordning 

och tillämplig lagstiftning ska gälla överordnat detta PM. 

6. Information om ändring i skollagen rörande 
Dimensionering av gymnasial utbildning för 
bättre kompetensförsörjning 
Thomas Strand och Per-Erik Lorentzon informerar. 

09:55-10:20 

7. Inkomna ärenden – Fråga om EPA-ungdomar 
Ärendet har inkommit av Per Högberg, Mullsjö kommun 

10:20-10:30 
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8. Inkomna ärenden – SKR – representation samt 
SKR-Kompetensförsörjningsberedningen 
Ärendet har inkommit Per Högberg, Mullsjö kommun 

10:30-10:40 

9. Information från chefen för Kommunal 
utveckling 
- Seminariedag KSO/RSO 2023 kring regional utveckling/RUS 

10:40-10:50 

10. Genomgång av ärenden på Kommunalt 
forums dagordning den 14 april 
10:50-11:00 

11. Dialog med länsrådet rörande 
länsstyrelsens ledtider 
PKS förde en diskussion på sammanträdet den 20 oktober kring de 

problem som uppstår för kommunerna vid långa handlingstider och 

beslutade att bjuda in länsrådet till dialog på PKS. 

11:00-12:00 

12. Anmälningsärenden 

 

Kallade: 

Ledamöter  

Ola Götesson  

Yvonne Andersson  

För kännedom: 

Ersättare  

Pressinformation 

Ninna Ekstrand 

ninna.ekstrand@rjl.se 

Ersättare  

mailto:ninna.ekstrand@rjl.se
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Ledamot ska anmäla förhinder till kansliet (Yvonne Andersson) och ansvarar 

själv för inkallande av ersättare.  

Kommunal utveckling  

Yvonne Andersson, telefon 072-525 84 02  

Yvonne.andersson@rjl.se  

Ola Götesson, telefon 072-572 42 93 ola.gotesson@rjl.se  


