
   

   
 

 
 

Kommunal utveckling Jönköpings län 
Box 1024 
551 11 Jönköping 

kommunalutveckling@rjl.se 
 

 

 

Kallelse föredragningslista till sammanträde med 
Primärkommunalt samverkansorgan 

Datum: torsdag den 16 december 2021  

Tid: 09.00 – 12:00 

Plats Kommunal utveckling Verkstadsgatan 3 

Jönköping lokal Werkligheten eller Digitalt möte 

 Upprop 

 

 Val av protokolljusterare – förslag Susanne Wahlström 

 

 Fastställande av föredragningslista 

 

1. Beslut avseende Kommunal utvecklings 
verksamhetsplan och budget 2022 - 2024 
bilaga 
09.05-09.20 

Förslag till beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar att godkänna 

Kommunal utvecklings verksamhetsplan och budget 2022 - 2024. 

2. Redovisning av utredningen av 
momskompensation i samverkansavtalet 
avseende naturbruksutbildning i Jönköpings 
län 
PKS beslutade på sammanträdet den 21 oktober 2021 att ge länets 

kommundirektörer i uppdrag att utreda momskompensationen 

Ola Götesson och Tord Du Rietz redovisar kommundirektörernas 

uppdrag 

09.20-09.35 
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3. Beslut om samverkansavtal och inriktning för 
Naturbruksgymnasierna mellan Region 
Jönköpings län och länets kommuner 1/1 2023 
– 31/12 2030, bilaga 
09.35 – 09.55 

PKS informerades om samverkansavtal och inriktning för 

Naturbrukningsgymnasierna mellan Region Jönköpings län och 

länets kommuner på sammanträdet den 21 oktober och beslutade 

att föra upp ärendet för beslut den 16 december. 

Förslag till beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan rekommenderar länets 

kommuner att anta samverkansavtalet mellan Region Jönköpings 

län och länets kommuner. 

4. Beslut om dokumentet ”Tillsammans möte vi 
framtidens behov inom området, främjande, 
stöd, omsorg och vård 2021- 2023, bilaga.  
09.55-10.15 

PKS beslutade den 21 oktober att ärendet tas uppför beslut i på 

Primärkommunalt samverkansorgan den 16 december och att det 

då ska fastställas tidsplan och beslutprocess i länets kommuner. 

5. Beslut om ledamot Energikontorets styrgrupp.  
10.15 – 10.20 

Nuvarande ledamot från Tranås kommun avgår som ledamot i 

Energikontorets styrgrupp. Tranås kommun föreslår att Tony Ståhl 

ersätter nuvarande ledamot. 
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6. Information om brev från Mediacenters 
direktion till PKS och länets kommundirektörer 
angående förtydligande av beslutet att utse 
länets kommundirektörer som 
beredningsgrupp/styrgrupp för Mediacenter, 
bilaga. 
10.20- 10.35 

7. Utvärdering av Kommunal utvecklings 
verksamhet 
10.35 – 10.50 

Under november - december är det dags att genomföra den årliga 

utvärderingen av nätverken som ni brukar fylla i gemensamt i ert 

nätverk. Enkäten i år är samma som föregående år och innehåller 

inga ändringar. Deadline för inlämning av enkäten är vid 

årsskiftet. Länk till enkäten nedan:  

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=dc517fd697ad 

8. Information från chefen för Kommunal 
utveckling.  
- Aktuellt angående pandemin 

- IT-spåret 

10.50 -11.05 

 

9. Inkomna frågeställningar – Fråga från Missing 
people, bilaga 
Missing people har inkommit med en fråga till PKS via Henrik 

Tvarnö angående förfrågan om ekonomiskt bidrag till fordonskatt 

från länets kommuner . 

11.05 – 11.20 

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=dc517fd697ad
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10. Genomgång av ärenden på Kommunalt 
forums dagordning den 4 februari. 
11.20 – 11.35 

Kommunalt forum sammanträder 2022 följande datum, 4 februari, 

8 april (utökat), 3 juni, 9 september, 28 oktober (utökat), 2 

december. 

11. Anmälningsärenden 

 

Mötet avslutas med gemensam lunch. 

 

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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