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Kallelse föredragningslista till sammanträde med 
Primärkommunalt samverkansorgan 

Datum: torsdag den 9 september 2021  

Tid: 09:00 – 12:00 

Plats                       Digitalt möte 

 Upprop 

 

 Val av protokolljusterare – förslag Mats Holmstedt 

 

 Fastställande av föredragningslista 

1. Redovisning av ”Konsekvenser vid införande av 
handlingsplan angående den specialiserade 
palliativa vården i Jönköpings län”  
Primärkommunalt samverkansorgan gav 2021-06-03 länets 

socialchefer i uppdrag att utreda de ekonomiska konsekvenserna av 

utredningens förslag till beslut och återrapportera till PKS på 

sammanträdet den 9 september. Vad dagens sammanträde 

redovisas hur långt arbetet kommit och den fortsatta tidsplanen 

är att ärendet tas upp för beslut den 21 oktober.  

09.10-09.20 

2. Redovisning av uppdrag ”Konsekvenserna för 
länets kommuner vid ett införande av 
dokumentet Tillsammans möter vi framtidens 
behov inom området främjande, hälsa, stöd, 
omsorg och vård 2021 – 2030. 
Primärkommunalt samverkansorgan gav kommundirektörerna i 

uppdrag att utreda de ekonomiska konsekvenserna vid införandet 

av dokumentet och återrapportera till PKS på sammanträdet den 9 

september. Vad dagens sammanträde redovisas hur långt arbetet 

kommit och den fortsatta tidsplanen är att ärendet tas upp för 

beslut den 21 oktober.  

09.20-09.30 
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3. Information om Partnerskapet Social välfärd 
och hälso- och sjukvård område Barn och unga.  
Marie Rahlén Altermark informerar 

09.30-10.10 

4. Information av digitaliseringsstrateg Carolina 
Sanderberg 
10.10– 10.50 

5. Information om det nationella samarbetet om 
kunskapsstyrning för socialtjänst och 
kommunal hälso- och sjukvård 
Mattias Vejklint, Lotta Damberg och Anders Saldner informerar 

10.50 – 11.30 

6. Information från chefen för Kommunal 
utveckling 
- Nuläge pandemin 

- Barnhusverksamheten 

- Mediacenter 

11.30 – 11.40 

7. Inkomna frågeställningar 

8. Genomgång av ärenden på Kommunalt forums 
dagordning den 29 oktober samt avstämning 
inför Kommunalt forum den 10 oktober.  
Den 29 oktober är ett utökat möte med tema Strategi för hälsa 

11.40 – 11.50 
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9. Förslag på sammanträdestider för 
Primärkommunalt samverkansorgan 2022 
Bilaga: Förslag sammanträdestider PKS 2022, beslut i ärendet tas på 

PKS möte i oktober. 

11.50 – 12.00 

10. Anmälningsärenden 

 

 

Kallade: 

Ledamöter  

Ola Götesson  

Yvonne Lindén Andersson  

För kännedom:  

Ersättare  

Pressinformation 

Ninna Ekstrand 

ninna.ekstrand@rjl.se 

Ersättare  

Ledamot ska anmäla förhinder till kansliet (Yvonne Lindén Andersson) och 

ansvarar själv för inkallande av ersättare.  

Kommunal utveckling  

Yvonne Lindén Andersson, telefon 072-525 84 02  

Yvonne.linden.andersson@rjl.se  

Ola Götesson, telefon 072-572 42 93 ola.gotesson@rjl.se  
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