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Kommunal utveckling 

 

Kallelse/föredragningslista till sammanträde med 

Primärkommunala nämnden 
 

Tid: 2013-11-08, kl 09.00-11.30 

  

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 

Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping | Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 

Tel: 036-10 75 57 | Fax: 036-10 20 16 | E-post: regionforbundet@regionjonkoping.se 

www.regionjonkoping.se  

 

Plats: City hotell, Västra Storgatan 25 A, Jönköping 

 

 Upprop 

 

 Val av en protokolljusterare – förslag: Stefan Gustafsson 

 

 Fastställande av föredragningslista 

Ärenden: 

 

1.  Högskolan för lärande och kommunikation, Examination av förskollärare  

 Åtgärder för att återfå examinationsrätt av förskolelärare, information 

av utbildningschef Stefan Engberg, HLK. 

9.00–9.30 

 

2. Förslag till ett FoUrum för förskola, grundskola och gymnasium i Jönköpings 

län, bilaga 

Information om ärendet på PKN den 20 september 2013, det beslutades att ta upp 

ärendet för beslut den 8 november 2013. Skolchef Jan Holmqvist informerar. 

9.30–10.00 

 Primärkommunala nämnden föreslås besluta 

 

 att ställa sig positiv till utvecklingen av skol-FoUrum enligt Barn- och 

utbildningsnämndernas förslag. 

 

3.  Uppdragsbeskrivning, utvärdering av Miljösamverkan f, bilaga 

 Primärkommunala nämnden beslutade den 6 maj 2011 att projektet skulle utvärderas 

och redovisas för PKN senast mars 2014.  

 

 Primärkommunala nämnden föreslås besluta  
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 att anta föreliggande uppdragsbeskrivning för utvärdering av Miljösamverkan f, 

samt 

 

 att uppdraget redovisas till primärkommunala nämndens sammanträde i september 

2014. 

 

4. Förslag till sammanträdesschema, bilaga  

 

 Primärkommunala nämnden föreslås besluta  

 

 att fastställa förslag till sammanträdesplan för 2014. 

 

5. Kommande regionbildning, information 

 

6. Vinnova-ansökan, bilaga 

 Vinnova-ansökan avseende tjänstedesign i offentlig verksamhet. FoUrum har fått 

inbjudan av Svensk Industridesign om att samverka i en Vinnova-ansökan.  

 

Primärkommunala nämnden föreslås besluta 

 

 att avsätta resurser för att gå med i ansökan och ge Karin i uppdrag att arbeta vidare 

med ansökan. 

 

7. Information om verksamheten vid FoUrum 

Särskild inbjudan till sammanträdet med Primärkommunala nämnden till 

Regiondirektör och Regionförbundets ordförande. Enligt tidigare beslut inbjuds 

Regiondirektör och Regionförbundets ordförande för att särskilt lyssna och ta del av 

information om verksamheten vid Kommunal utveckling och FoUrum samt 

information om utvärdering av FoUrum 

 

8.  Anmälningsärenden - protokoll läns-LAKO 25 september 2013, bilaga 

 

9.  Övriga frågor 
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Kallade: 

Ledamöter 

Karin Westling 

Sandra Widheimer 

 

För kännedom: 

Regiondirektören 

Informationschefen 

Kommundirektörerna 

Ordf Regionförbundet 

Ordf kommunstyrelserna 

 

Pressinformation 

Lisa Andersson, lisa.andersson@regionjonkoping.se  

Mobiltelefon:+46 70-819 95 71  

 

Ersättare 

Ledamot ska anmäla förhinder till kansliet och ansvarar själv för inkallande av 

ersättare. 

 

Regionförbundets kansli 

Sandra Widheimer, telefon 073-383 38 39  

Sandra.widheimer@regionjonkoping.se   

 

Karin Westling, telefon 036-102020 (kopplas till mobil) 

karin.westling@regionjonkoping.se 
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