
   

   
 

 
 

Kommunal utveckling Jönköpings län 
Box 1024 
551 11 Jönköping 

kommunalutveckling@rjl.se 
 

 

 

Kallelse föredragningslista till sammanträde med 
Primärkommunalt samverkansorgan 

Datum: torsdag den 21 april 2022  

Tid: 09:00 – 12:00 

Plats Kommunal utveckling, Werket Verkstadsgatan 3 

Jönköping lokal Werkligheten  

 Upprop 

 

 Val av protokolljusterare – förslag Gert Jonsson 

 

 Fastställande av föredragningslista 

 

1. Beslut om Kommunal utvecklings 
verksamhetsberättelse och resultatredovisning 
2021, Dnr 2020/1867 
Utvecklingschefen för kommunal utveckling informerar. Bilaga 

09:10 – 09:30 

Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

att godkänna Kommunal utvecklings verksamhetsberättelse och 

resultatredovisning för 2021 

2. Delrapport från arbetsgruppen rörande 
momskompensationen i avtal avseende 
Naturbruksutbildningen i Jönköpings län.  
PKS beslutade på sammanträdet den 16 december 2021 att 

återremittera ärendet och tillsammans med Region Jönköpings län 

inleda en diskussion om hanteringen av momskompensationen. 

Uppdraget att redogöra för momskompensationens påverkan i 

samverkansavtalet slutredovisas i juni och delrapport sker den 21 

april. Stefan Claesson, Thomas Strand och Karin Hermansson 

informerar, Bilaga 

09.30-10:00 
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3. Information om avtal rörande länets 
kommuners nyttjande av RJL-patientnämnden 
I Region Jönköpings läns politiska organisation så har vi en 

patientnämnd dit patienter med synpunkter på hälso- och 

sjukvård, men även tandvård (RJL-vård) kan vända sig. Länets 

kommuner har inte detta i sin politiska organisation utan vi har 

ett avtal att de får nyttja/använda detta via regionen för de 

brukare inom omsorgen som har synpunkter. 

10:00– 10:10 

 

Paus 10.10-10.30 

 

4. Redovisning av sammanställning av befintliga 
grupper och dokument kopplade till Kommunal 
utveckling 
PKS beslutade 2022-02-10 att en sammanställning av grupper 

och dokument kopplade till Kommunal utveckling tas fram för 

att få en bättre överskådlighet. 

10:30 – 10:40 

5. Information från chefen för Kommunal 
utveckling  
- Aktuellt läge angående pandemin 

- Säkerhetspolitiska läget i Sverige 

- Statliga överenskommelser 

10:40 – 10:50 
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6. Inkomna frågeställningar 

7. Genomgång av ärenden på Kommunalt forums 
dagordning den 3 juni 2022 
Kommunalt forum sammanträder 2022 följande datum, 3 juni, 9 

september, 28 oktober (utökat), 2 december. 

10:50-11.00 

Kommunalt forum sammanträder 2022 följande datum, 4 februari, 

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

december. 

8. Anmälningsärenden 

 

Sammanträdet avslutas med en rundvandring i Kommunal utveckling nya 

lokaler. 

 

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  

mailto:ninna.ekstrand@rjl.se
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Ola Götesson, telefon 072-572 42 93 ola.gotesson@rjl.se  

  

 

 


