
   

   
 

 
 

Kommunal utveckling Jönköpings län 
Box 1024 
551 11 Jönköping 

kommunalutveckling@rjl.se 
 

 

 

Kallelse föredragningslista till sammanträde med 
Primärkommunalt samverkansorgan 

Datum: torsdag den 2 juni 2022  

Tid: 09:00 – 12:00 

Plats Kommunal utveckling, Werket Verkstadsgatan 3 

Jönköping lokal Lokföraren  

 Upprop 

 

 Val av protokolljusterare – förslag Anneli Hägg 

 

 Fastställande av föredragningslista 

 

1. Information från partnerskapet 
Miljösamverkan 
Länssamordnare Annica Malmer informerar. 

09:10 – 09:30 

2. Redovisning av slutrapport samt förslag till 
beslut från arbetsgruppen rörande 
momsfrågan i avtal avseende 
naturbruksutbildningen i Jönköpings län samt 
förslag till beslut avseende samverkansavtal.  
Jan Holmqvist och Johan Fritz redovisar slutrapporten samt länets 

kommundirektörers förslag till beslut. Bilaga 

 

Förslag till beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att det momspålägg på riksprislistan som funnits i ersättningen till 

Region Jönköpings läns naturbruksskolor succesivt avvecklas under 

en treårsperiod med start år 2023 vilket motsvarar cirka 2 % av 

priset per år, totalt cirka 6 %, 
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att länets kommuner med denna justering tecknar nytt 

samverkansavtal med Region Jönköpings län gällande regionens 

naturbruksskolor i enlighet med tidigare förslag vid PKS 2021-10-21. 

09.30-10:00 

3. 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. 

10:00- 10:10 

Kommunalt forum sammanträder 2022 följande datum, 4 februari, 

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

december. 

 Paus 10.10-10.30 

4. Information från chefen för Kommunal 
utveckling 
- Kort avstämning IT-spåret, chefen för Kommunal utveckling 

och Anneli Hägg informerar. 

- Uppföljning av beslutsprocessen i länets kommuner 

angående dokumentet ”Tillsammans möter vi framtidens 

behov inom området främjande, stöd, omsorg och vård 2021 – 

2030 inkl statsbidragsredovisningar, 

- Indikatorer för samordnad vård och omsorg, 

10:30– 11:00 

5. Inkomna ärenden - Reflektion kring 
krishantering och förberedelse 
Henrik Tvarnö har inkommit med ärendet. 

11:00 – 11:25 

6. Anmälningsärenden 
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Sammanträdet 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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