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REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 

Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping | Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 

Tel: 036-10 75 57 | Fax: 036-10 20 16 | E-post: regionforbundet@regionjonkoping.se 

www.regionjonkoping.se  

 

Plats:   Kommunal utvecklings kansli, Barnarpsgatan 47, Jönköping 

 

 Upprop 

 

 Val av en protokolljusterare – förslag: Bo Zander 

 

 Fastställande av föredragningslista 

Ärenden: 

 

1.  Smittskyddsläkare Peter Iveroth informerar om ett förslag till 

sprutbytesprojekt. 

9-9.30 

 

2. FoU-rum – Arbete och delaktighet, rapport 2013-06-06, ansökningar om 

projektmedel a) Supported education – förstudie, b) Vägar till arbete för personer 

med psykisk funktionsnedsättning m m. Pernilla Friberg informerar. 

9.30-10 

 Primärkommunala nämnden föreslås besluta  

 

 att godkänna rapporten, samt 

 

 att inlämna ansökningar om projektmedel till ESF-rådet enligt förslaget. 

 

3. Delårsrapport 2013-06-30 för Primärkommunala nämnden. Lars Wallström 

föredrar. 

10-10.15 

 Primärkommunala nämnden föreslås besluta 

 

 att med godkännande överlämna delårsrapport 2013-06-30 till Regionstyrelsen för 

beslut. 
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4. Information om tillägg i naturbruksutredningen. Överenskommelsen innehåller 

en ny skrivning avseende elevkostnaden och en skrivning om att det är 

naturbruksutbildningarnas fyra inriktningar som gäller. 

 

 Primärkommunala nämnden föreslås besluta 

 

 att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

5. Regional stödstruktur, antagande av Långsiktig plan för regional stödstruktur i 

Jönköpings län. 

 

 Primärkommunala nämnden föreslås besluta 

 

 att anta planen Långsiktig plan för regional stödstruktur i Jönköpings län. 

 

6. Handlingsplan, Bättre liv för de mest sjuka äldre, inklusive ledningssystem för 

samverkan. 

 

 Primärkommunala nämnden föreslås besluta 

 

 att anta handlingsplanen Bättre Liv för de mest sjuka äldre, samt förslag till 

ledningssystem för samverkan. 

 

7. Lokalfrågan för FoU-rum – erbjudande om förlängt hyresavtal. 

  

 Beslut vid sammanträdet. 

 

8. Information om processen kring kommande regionbildning och datum för 

överläggningar med Landstinget. 

 

 Primärkommunala nämnden föreslås besluta 

 

 att lägga informationen till handlingarna. 
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9. Utvärdering av FoU-plattformen 

 

 Primärkommunala nämnden föreslås  

 

 att besluta enligt förslaget. 

 

10. Kommunalisering av hemsjukvården – taxor och avgifter 

 

 Primärkommunala nämnden föreslås besluta 

 

 att frågan om hantering av avgifter i hemsjukvården överförs till respektive 

primärkommun, samt 

 

 att uppmana kommunerna att tillsammans med Landstinget fortsätta utveckla 

hemsjukvården efter intentionerna i KomHem-avtalet. 

 

11. Förslag till ett FoU-rum för förskola, grundskola och gymnasiet i Jönköpings län, 

Skolcheferna, Stefan Rapp och Jan Holmqvist informerar. 

11.30-12 

 Beslut vid sammanträdet. 

 

Kallade: 

Ledamöter 

Karin Westling 

Mona Ryberg 

 

För kännedom: 

Regiondirektören 

Informationschefen 

Kommundirektörerna 

Ordf Regionförbundet 

Ordf kommunstyrelserna 
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Pressinformation 

Lisa Andersson, lisa.andersson@regionjonkoping.se  

Mobiltelefon:+46 70-819 95 71  

 

Ersättare 

Ledamot ska anmäla förhinder till kansliet och ansvarar själv för inkallande av 

ersättare. 

 

Regionförbundets kansli 

Mona Ryberg, telefon 036-10 20 19, 072-230 33 08  

mona.ryberg@regionjonkoping.se 

 

Karin Westling, telefon 036-102020 (kopplas till mobil) 

karin.westling@regionjonkoping.se 
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