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Kallelse/föredragningslista till sammanträde med 

Primärkommunalt samverkansorgan 
 

Tid:  2018-12-06, kl. 09.00–11.30 

 

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

 

 Upprop 

 

 Val av protokollsjusterare – förslag: Anders Wilander 

 

 Fastställande av föredragningslista 

Ärenden: 
 

1. Beslut avseende budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling 

för 2019, RJL 2018/2303, bilaga  

PKS kommer att ha en dialog om detta ärende är ett beslutsärende för PKS 

eller ett ärende med rekommendationsbeslut för länets kommuner. 

Ola Götesson och Yvonne Lindén Andersson informerar.  

 09.00–09.20 

 

Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

 

att godkänna föreliggande budget och verksamhetsplan för Kommunal 

utveckling för 2019. 

 

2. Den årliga utvärderingsenkäten avseende nytta och upplevelse av 

Kommunal utvecklings verksamhet 

Inom Kommunal utvecklings verksamhet finns en rad olika nätverk och 

styrgrupper. Varje år sker en avstämning med deltagarna i de olika nätverken 

och styrgrupperna i form av en kort enkät kring nytta och upplevelse av 

verksamheten. Via följande länk finns enkäten som ni, som representant i 

PKS, kommer att få möjlighet att besvara under sammanträdet; 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=9afc9046eeb3.    

 09.20–09.35 

 

3. Information om resultatet från utvärderingen av Kommunal utveckling, 

RJL 2018/2537, bilaga 

Göran Svensson informerar.  

 09.35–10.15 

 

  

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=9afc9046eeb3
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4. Information från presidieöverläggning med regionen 

 

5. Information från utvecklingschefen för Kommunal utveckling, bilaga 

 Genomgång av ärenden som hanterats av Reko den 19 november och 

5 december  

 Budgetuppföljning Kommunal utveckling 2018-10-31 

 Ledningssystemet för samverkan  

 Bilaga till psykologutredningen  

 SKLs finansiering av kunskapsstyrningsmodellen och 

kvalitetsregistret på nationell nivå 

 Skrivelse till Migrationsverket 

 Skrivelse angående LSS och personlig assistans  

 

6. Genomgång av ärenden på Kommunalt forums dagordning den 7 

december 

 

7. Information om naturbruksutbildningen i Jönköpings län, bilaga 

 

8. Inkomna frågeställningar  

 

9. Anmälningsärenden, dnr RJL 2018/119, bilaga 

 

10. 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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