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Kallelse/föredragningslista till sammanträde med 

Primärkommunalt samverkansorgan 
 

Tid:  2018-05-17, kl. 09.00–12.00 

 

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

 

 Upprop 

 

 Val av protokollsjusterare – förslag: Hans-Göran Johansson 

 

 Fastställande av föredragningslista 

Ärenden: 
 

1. Beslut avseende budget och den framtida processen med att etablera ett 

länsgemensamt regionalt Vård- och omsorgscollege samt representation i 

ny styrgrupp, RJL 2015/221, bilaga  

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2018-03-08 att ge PKS 

presidium i uppdrag att ta fram förslag för hur den fortsatta processen med att 

etablera ett länsgemensamt regionalt Vård- och omsorgscollege i Kommunal 

utvecklings regi ska genomföras, i uppdraget ingår även val av ny styrgrupp 

för det länsgemensamma regionala Vård- och omsorgscollege. 

 

Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

 

att godkänna PKS presidiums förslag avseende den fortsatta processen med 

att etablera ett länsgemensamt regionalt Vård- och omsorgscollege, 

 

att rekommendera länets kommuner och Region Jönköpings län att anta 

ovanstående förslag till beslut. 

 

2. Slutrapport avseende den fördjupade uppföljningen av volym- och 

kostnadsutveckling inom hemsjukvården samt information om förslag 

till revidering av KomHem-avtalet, RJL 2015/999 

Thomas Tryggvesson informerar.  

 09.30–10.10 
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3. Beslut avseende utredningen av den palliativa vården i Jönköpings län, 

RJL 2017/1521, bilaga 

Ulrika Ribbholm och Emma Grundström informerar.  

 10.10–10.40 

 

Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

 

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna, 

 

att ge PKS presidium i uppdrag att, tillsammans med nämnden för folkhälsa 

och sjukvårds presidium, ta fram ett förslag avseende nytt utredningsuppdrag.   

 

4. Information från utvecklingschefen för Kommunal utveckling, bilaga 

 Genomgång av ärenden som hanterats av Reko den 3 april 2018 

 Utvärderingen av Kommunal utveckling  

 Budgetuppföljning Kommunal utveckling 2018-03-31 

 Kommunal utvecklings forskningsstrategi 

 

5. Samtal avseende fribrev angående projektet VISAM Arena, bilaga 

 

6. Inkomna frågeställningar  

 

7. Genomgång av ärenden på Kommunalt forums dagordning den 1 juni 

 

8. Rapport om Energikontorets arbete, bilaga 

 

9. Utredning av länsövergripande gymnasiesamverkan i Jönköpings län 

Stefan Claesson informerar. 

11.30–11.50 

 

10. Anmälningsärenden, dnr RJL 2018/119, bilaga 

 

11. Övriga frågor  
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Kallade: 

Ledamöter 

Ola Götesson 

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   

 

Ola Götesson, telefon 072-572 42 93 

ola.gotesson@rjl.se 
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