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Plats: Kommunal utveckling, Barnarpsgatan 47, Jönköping 

 

 Upprop 

 

 Val av en protokolljusterare – förslag: Berry Lilja 

 

 Fastställande av föredragningslista 

Ärenden: 

 

1.  Informationsöverföring mellan huvudmännen 

Primärkommunala nämnden lyfte den 8 november 2013 frågan om varför 

informationsöverföringen, efter skatteväxlingen av hemsjukvården, inte fungerar 

tillfredsställande. Läns-LAKO beslutade den 19 november 2013 att ge Karin 

Westling och Mats Bojestig i uppdrag att hitta en kostnadseffektiv lösning avseende 

informationsöverföringen mellan huvudmännen samt att återrapportering av 

resultatet sker till Läns-LAKO den 14 februari 2014. FoU-ledare Victoria 

Andersson, informerar om arbetsgruppens arbete, förklarar varför 

informationsöverföringen inte fungerar tillfredsställande samt informerar om Läns-

LAKO:s beslut. 

9.00–9.30 

 

2.  Strategi för brukarmedverkan, bilaga 

 En arbetsgrupp har arbetat fram en strategi för att förstärka brukarmedverkan i 

utvecklingsprojekt som bedrivs i kommunernas utvecklingspartnerskap FoUrum. 

FoU-ledare Iréne Josephson informerar. 

 

Primärkommunala nämnden föreslås besluta: 

 

att godkänna strategi för brukarmedverkan 

9.30–9.45 
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3. Beslut från Svenska ESF-rådet om att bevilja två projekt, bilaga 

- Stöd till studier – vägen till arbete!, 390 779 kronor 

- Vägar till arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning – en validering, 

402 498 kronor.  

 

4.  Kommande regionbildning, information 

 

5. Upphandlingen avseende utvärdering av Miljösamverkan f 

Primärkommunala nämnden beslutade 8 november 2013 att anta föreliggande 

uppdragsbeskrivning för utvärdering av Miljösamverkan f, samt att uppdraget 

redovisas till primärkommunala nämndens sammanträde i september 2014. 

Information om styrgruppen för Miljösamverkan f:s beslut att anta Agneta Klippvik 

Utveckling AB som utförare av utvärderingsuppdraget.  

 

6. Deltagande under Almedalen 2014, information 

FoUrum avser att delta på Almedalen 2014 med syfte att dra lärdom av det som finns 

nationellt samt för att tillsammans med olika samverkanspartners genomföra tre 

seminarier och sprida information om 1) Framtidens välfärd – är 

utvecklingsplattformar ett fruktbart sätt att arbeta, 2) Kompetensutveckling inom 

barn och unga samt 3) Öppna jämförelser. 

 

Primärkommunala nämnden föreslås besluta: 

 

att godkänna FoUrums deltagande på Almedalen 2014. 

 

7. Representation i Läns-LAKO, bilaga 

Mats Green (M) har meddelat att han önskar lämna sin plats i Läns-LAKO. 

 

Primärkommunala nämnden föreslås besluta: 

 

att översända tjänsteskrivelsen till Jönköpings kommun, för kännedom. 
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8.  Ansökan till kommande programperiod EU, information 

 Information om FoUrums utvecklingsbehov och om möjligheten att ansöka om 

medel med syfte att ytterligare stärka FoUrums verksamhet. 

 

9.  Vinnova-ansökan, information 

FoUrum fick under hösten 2013 en inbjudan av Svensk Industridesign om att ingå 

som en mindre del i ett stort konsortium i en ansökan till Vinnova, Sveriges 

innovationsmyndighet. Primärkommunala nämnden beslutade den 8 november 2013 

att godkänna länets medverkan i ansökan avseende tjänstedesign i offentlig 

verksamhet. Svensk Industridesign meddelade den 27 januari 2014 att 

intresseanmälan om ansökan fått avslag från Vinnova. Dialog förs med Svensk 

Industridesign avseende möjlighet till fortsatt samarbete. 

 

Primärkommunala nämnden föreslås besluta: 

 

att ge Anders Saldner i uppdrag att arbeta vidare med ärendet. 

 

10.  Anmälningsärenden, bilaga 

 

11.  Övriga frågor 

 

 

 

  



 

 

Antal sidor 

4(4) 
 
 

 

Primärkommunala nämnden 

 

Kallelse/föredragningslista till sammanträde med 

Primärkommunala nämnden 
 

Tid: 2014-02-26, kl 09.00-12.00 

 

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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