
   

   
 

 
 

Kommunal utveckling Jönköpings län 
Box 1024 
551 11 Jönköping 

kommunalutveckling@rjl.se 
 

 

 

Kallelse föredragningslista till sammanträde med 
Primärkommunalt samverkansorgan 

Datum: torsdag den 15 december 2022  

Tid: 9:00 – 12:00 

Plats Vrigstad Värdshus 

 Upprop 

 

 Val av protokolljusterare – förslag Mikael Karlsson 

 

 Fastställande av föredragningslista 

1. Dialog med länsrådet rörande länsstyrelsens 
ledtider 
PKS beslutade på sammanträdet den 20 oktober att bjuda in 

länsrådet till dialog till sammanträdet den 15 december. 

09:05 – 09:45 

2. Beslut avseende Kommunal utvecklings 
verksamhetsplan 2023 - 2025, bilaga 
09:45 – 10:15 

Förslag till beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar: 

 

att godkänna Kommunal utvecklings verksamhetsplan för perioden 

2023-2025 

3. Rapport/avstämning politisk medverkan i 
Klimatrådet och Enande mötet  
PKS utsåg den 20 oktober Gert Jonsson och Susanne Wahlström, att 

utreda frågan om representation i forum och råd och presentera 

förslaget den 15 december. Susanne Wahlström och Stefan 

Gustafsson informerar. 

10:15 – 10:30 
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4. Inkomna ärenden – Diskussion angående 
sjuksköterskeutbildning i Eksjö respektive 
Värnamo 
Mikael Karlsson har inkommit med ärendet. 

10:30 – 10:40 

5. Inkomna ärenden – Arbete med revidering av 
förbundsordningar i Samordningsförbundet 
Gert Jonsson har inkommit med ärendet  

10:40 – 11:00 

6. Inkomna ärenden - Gymnasiesamverkan i 
Jönköpings län 
Gert Jonsson har inkommit med ärendet. 

11:00 – 11:15 

7. Inkomna ärenden – Val av ledamöter Smålands 
turism AB 
Värnamo kommun har inkommit med ärendet. Värnamo kommuns 

valberedning håller på att nominera personer till stiftelser, 

nämnder, bolag etc. och det uppkom då en fråga angående val av 

ledamöter i Smålands turism AB. 3 personer ska utses av 

kommuner i samverkan och frågan gäller om detta valärende rör 

PKS. 

11:15 – 11:30 

8. Information från chefen för Kommunal 
utveckling 
11:30 – 11:35 
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9. Utvärdering av Kommunal utvecklings 
verksamhet 

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:  

esMakerNX3 

11:35 – 11:50 

10. Genomgång av ärenden på Kommunalt 
forums dagordning den 3 februari 2023 

Kommunalt forum sammanträder 2023 kommande datum, 14 april, 

2 juni, 8 september, 27 oktober, 8 december. 

11:50 – 12:00 

11  Anmälningsärenden 

 

Sammanträdet avslutas med avtackningar och gemensam lunch. 

Kallade: 

Ledamöter  

Ola Götesson  

Yvonne Andersson  

 

För kännedom: 

Ersättare  

Pressinformation 

Ninna Ekstrand 

ninna.ekstrand@rjl.se 

Ersättare  

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

själv för inkallande av ersättare.  

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=725fb17be106
mailto:ninna.ekstrand@rjl.se
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Kommunal utveckling  

Yvonne Andersson, telefon 072-525 84 02  

Yvonne.andersson@rjl.se  

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

  

 

 


