
 

 

Antal sidor 

1(4) 

 
 
 

Kommunal utveckling 

 

Kallelse/föredragningslista till sammanträde med 

Primärkommunala nämnden 
 

Tid: 2014-04-25, kl 09.00-12.00 

  

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: Regionförbundet, Regionens hus, Jönköping, Eldonet 

 

 Upprop 

 

 Val av en protokolljusterare – förslag: Berry Lilja 

 

 Fastställande av föredragningslista 

Ärenden: 

 

1.  Skol-FoUrum, information 

Primärkommunala nämnden beslutade den 8 november 2013 att ställa sig positiva till 

utvecklingen av Skol-FoUrum enligt Barn- och utbildningsnämndens förslag. 

Yvonne Lindén Andersson, FoU-ledare har fått i uppdrag att genomföra en förstudie 

under perioden 140201-150131, inför uppstarten av ett Skol-FoUrum. FoU-ledare 

Yvonne Lindén Andersson och skolchef Jan Holmqvist informerar. 

9.00–9.30 

 

2.  Arbetsintegrerande sociala företag i Jönköpings län, information  

Primärkommunala nämnden beslutade den 8 november 2012 att ansöka om medel till 

förstudien Arbetsintegrerande sociala företag i Jönköpings län. Pernilla Friberg, 

FoU-ledare informerar om resultatet från förstudien och det behov som finns av 

fortsatt arbete inom området. 

 

 Primärkommunala nämnden föreslås besluta  

 

att ge Pernilla Friberg i uppdrag att arbeta vidare för ett genomförande av de insatser 

som förstudien visar behov på. 

9.30–9.50 
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3. Länsgemensam familjehemsrekrytering, information, bilaga 

 Primärkommunala nämnden beslutade den 8 november 2013 att ärendet återupptas 

för beslut, om att fortfarande ställa sig positiva till förslaget om att inrätta en 

länsgemensam enhet som ansvarar för rekrytering och utbildning av familjehem och i 

viss mån kontaktfamiljer, på sammanträde under 2014. Information om pågående 

arbete och det uppdrag som FoU-ledare Sofia Lager Millton fått från socialcheferna i 

Jönköpings län. 

 

 Primärkommunala nämnden föreslås besluta  

 

att godkänna utredningen avseende länsgemensam familjehemsrekrytering och 

  

att rekommendera länets kommuner att följa föreliggande förslag. 

 

4.  Kommande regionbildning, information 

 

5. Lokalfrågan för FoUrum  

Primärkommunala nämnden beslutade den 20 september 2013 att, under 

förutsättning att ljudet från Cross-fit-verksamheten inte upplevs som störande av 

medarbetarna, anta hyresvärdens erbjudande om att förlänga nuvarande 

hyreskontrakt t o m 2014-12-31. 

 

Primärkommunala nämnden föreslås besluta  

 

att uppdra åt FoUrum att arbeta vidare med lokalfrågan 

 

6. Förbättrad struktur för uppföljning av projekt på FoUrum, information 

Information om FoUrums pågående arbete med att förbättra strukturen för 

uppföljning av projekt.  
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7. Avrapportering av utvärderingsuppdraget av FoUrum, bilaga 

 Primärkommunala nämnden beslutade den 7 maj 2010 att en extern utvärdering av 

FoUrums verksamhet ska genomföras efter tre år. Lennart Svensson, professor på 

Linköpings universitet fick uppdraget att genomföra utvärderingen av FoUrum. 

Lennart Svensson presenterar slutrapporten och avrapporterar 

utvärderingsuppdraget. 

 

Primärkommunala nämnden föreslås besluta  

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

11.00–12.00 

 

8.  Anmälningsärenden, bilaga 

 

9.  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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