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

 

Plats: Kommunal utveckling, Barnarpsgatan 47, Jönköping  

 

 Upprop 

 

 Val av en protokolljusterare – förslag: Stefan Gustafsson 

 

 Fastställande av föredragningslista 

Ärenden: 

 

1. Beslut avseende avtal, finansiering och verksamhetsplan för Miljösamverkan f, 

bilaga  

Primärkommunala nämnden beslutade 16 september 2014 att Primärkommunalt 

samverkansorgan (PKS) åtar sig den politiska samordningen och ledningen av 

Miljösamverkan f efter den sista december 2014, att förslag till nytt avtal upprättas 

och delges PKN för beslut till sammanträdet den 7 november 2014, att förslag 

avseende fortsatt finansiering av verksamheten upprättas och delges PKN för beslut 

till sammanträdet den 7 november 2014 samt att förslag avseende verksamhetsplan 

för 2015 för Miljösamverkan f verksamhet tas för beslut vid PKNs sammanträde den 

7 november 2014. Linda Helander informerar. 

09.00–09.15 

 

Primärkommunala nämnden föreslås besluta  

 

att godkänna förslag till nytt avtal för Miljösamverkan f avseende perioden  

150101-171231, 

 

att godkänna förslag till finansiering av Miljösamverkan f avseende perioden 

150101-171231, 
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att godkänna förslag till verksamhetsplan för Miljösamverkan f avseende perioden 

150101-171231. 

 

2. Beslut avseende organisering av ombudsverksamhet, bilaga 

Sedan mitten av 2013 finansierar länets kommuner en verksamhetschef 

placerad på FoUrum, med uppdrag att samordna länets personliga ombud. 

Primärkommunala nämnden beslutade 130208 att föreslå åt Regionstyrelsen 

att besluta om att inrätta tjänst som verksamhetschef för den Personliga 

ombudsverksamheten i länet under förutsättning att statlig finansiering finns, 

samt att tjänsten är en visstidsanställning t o m 141231. Verksamhetschef 

Christian Halldén informerar. 

09.15–09.35 

 

Primärkommunala nämnden föreslås besluta  

 

att Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) åtar sig den politiska 

samordningen av länsorganisationen; Personligt ombud Jönköpings län, efter 

den sista december 2014,  

 

att anta förslag om tre värdkommuner för länsorganisering av Personligt 

ombud Jönköpings län, 

 

att rekommendera kommunerna i Jönköpings län att teckna förnyat 

samarbetsavtal som gäller från den 1/1 2015. Samarbetsavtalet ska, förutom 

det gällande avtalets innehåll, även beskriva tjänsteköp av ombuden, 

ekonomisk hantering mellan Regionen och värdkommunerna, 

verksamhetsuppföljning etc, 

 

att en delegation för verksamhetschefen för personliga ombud i Jönköpings 

län, tas fram innan årsskiftet 2014.  
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3. Resultat från förstudien kring supported education (SED), information 

Primärkommunala nämnden beslutade 130920 att godkänna rapporten Arbete 

och delaktighet, samt att inlämna ansökningar om projektmedel till ESF-rådet 

enligt förslaget. FoU-ledare Pernilla Friberg informerar.  

09.35–09.50 

 

Primärkommunala nämnden föreslås besluta  

 

att godkänna resultatet från förstudien kring supported education. 

  

4. Beslut avseende verksamhetsavtal för FoUrum Utbildning, bilaga 

Primärkommunala nämnden beslutade 140916 att rekommendera samtliga kommuner 

att upprätta ett verksamhetsavtal med primärkommunala nämnden senast 15 

december 2014. Yvonne Lindén Andersson informerar. 

10.00–10.10 

 

Primärkommunala nämnden föreslås besluta  

 

att godkänna förslag till verksamhetsavtal för FoUrum Utbildning avseende perioden 

150101-171231. 

 

5. Beslut avseende FoUrums Verksamhetsplan 2015, bilaga 

 

Primärkommunala nämnden föreslås besluta  

 

att ställa sig bakom bifogad skrivelse och godkänna FoUrums verksamhetsplan för 

2015 samt ge Anders Saldner i uppdrag att skicka bifogad skrivelse samt FoUrums 

verksamhetsplan till Socialdepartementet. Förslag till verksamhetsplan överlämnas 

till Regionstyrelsen. 
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6. Kommande regionbildning, information 

 

7. Coompanions skrivelse, bilaga 

 

Primärkommunala nämnden föreslås besluta  

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna och ge Anders 

Saldner i uppdrag att kontakta Coompanion för vidare diskussion i ärendet. 

  

8. Läns-LAKO 21/11 ersätts med Kommunalt forum 28/11 

 

9. Anmälningsärenden, bilaga 

 

10. Övriga frågor 
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Kallade: 

Ledamöter 

Anders Saldner 

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   

 

Anders Saldner, telefon 076-209 38 87 

Anders.saldner@regionjonkoping.se   
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