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Kallelse/föredragningslista till sammanträde med 

Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) 
 

Tid:  2016-01-14, kl. 13.00–16.00 

 

 

 Telefon: 036-32 40 00 Organisationsuppgifter  

 E-post: region@rjl.se Bankgiro: 935-2683 

 Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057 

 Fax: 036-16 65 99   

     

  

 

Plats: Kommunal utveckling, Västra storgatan 18 A i Jönköping, rum Höglandet  

 

 Upprop 

 

 Val av protokollsjusterare – förslag: Annelie Hägg 

 

 Fastställande av föredragningslista 

Ärenden: 
 

1. Beslut avseende Riktlinjer för handläggning av ärenden till PKS, RJL 

2015/2733, bilaga 

   

Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

 

att godkänna Riktlinjer för handläggning av ärenden till PKS. 

  

2. Fastställande av sammanträdesplan för PKS under första halvåret av 

2016, RJL 2015/2733, bilaga 

 

Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

 

att ställa sig bakom sammanträdesplan för PKS under första halvåret av 

2016. 

  

mailto:region@rjl.se
http://www.rjl.se/
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3. Presentation av projektansökan avseende kompetenshöjning för bättre 

integration, RJL 2016/7 

Presidiet för Primärkommunalt samverkansorgan rekommenderade 2015-12-

17 Primärkommunalt samverkansorgan att fatta beslut per capsulam att 

godkänna att länets kommuner medverkar i ansökan kring 

kompetensutveckling för bättre integration och att ge Kommunal utveckling i 

uppdrag att arbeta vidare med projektansökan. Lena Lernå informerar. 

13.30–13.50 

 

Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

 

att lägga information om beslut per capsulam till handlingarna. 

 

4. Diskussion avseende viktiga regionala utvecklingsfrågor för länets 

kommuner 

Primärkommunalt samverkansorgan diskuterade 2015-12-04 behovet av att 

definiera viktiga regionala utvecklingsfrågor för länets kommuner som 

Primärkommunalt samverkansorgan önskar lyfta på kommande 

sammanträden med Kommunalt forum. 

 

5. Genomgång av ärenden på Kommunalt forums dagordning den 12 

februari 

 

6. Inkomna frågeställningar 

 

7. Information om naturbruksutbildningarna 

Stefan Claesson och Göran Stenström informerar. 

14.55–15.15 

 

8. Information om området barn och unga 

Sofia Lager Millton informerar om pågående och kommande projekt inom 

verksamhetsområdet barn och unga. 

15.15–15.30 

 

9. Information om Kommunal utvecklings medverkan under Almedalen 

2016 
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10. Information om förtydligande av Avtal om läkarmedverkan, RJL 

2015/1890 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2015-12-04 att förtydliga 

läkarmedverkan i särskilt boende, att rekommendera länets kommuner att 

teckna lokala överenskommelser för ett år samt att i övrigt godkänna 

föreliggande förslag och rekommendera respektive kommun att teckna lokala 

överenskommelser enligt Läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i 

ordinärt boende och i särskilda boendeformer. 

 

11. Anmälningsärenden, dnr RJL 2016/8, bilaga 

 

12. Övriga frågor  

 

  



 

 Antal sidor 

4(4) 

 
 
 

 

 

Kallelse/föredragningslista till sammanträde med 

Primärkommunalt samverkansorgan 
 

Tid:  2016-01-14, kl. 13.00–16.00 

 

Kallade: 

Ledamöter 

Anders Saldner 

Sandra Widheimer 

 

För kännedom: 

Ersättare 

Regiondirektören 

Kommunikationsdirektör 

Ordf Regionstyrelsen 

 

Pressinformation 

Lisa Andersson, telefon 070-819 95 71 

lisa.andersson@rjl.se  

 

Ersättare 

Ledamot ska anmäla förhinder till kansliet (Sandra Widheimer) och ansvarar själv 

för inkallande av ersättare. 

 

Region Jönköpings län, Kommunal utveckling 

Sandra Widheimer, telefon 073-383 38 39  

sandra.widheimer@rjl.se   

 

Anders Saldner, telefon 076-209 38 87 

anders.saldner@rjl.se 
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