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

www.regionjonkoping.se  

 

Plats: Kommunal utveckling, Barnarpsgatan 47, Jönköping  

 

 Upprop 

 

 Val av en protokolljusterare – förslag: Anna-Carin Magnusson 

 

 Fastställande av föredragningslista 

Ärenden: 

 

1.  Beslut avseende Skol-FoUrum, bilaga  

Primärkommunala nämnden beslutade den 8 november 2013 att ställa sig positiva till 

utvecklingen av Skol-FoUrum enligt Barn- och utbildningsnämndens förslag. 

Yvonne Lindén Andersson, FoU-ledare har fått i uppdrag att genomföra en förstudie 

under perioden 140201–150131, inför uppstarten av ett Skol-FoUrum. 

Primärkommunala nämnden beslutade den 25 april 2014 att ge Yvonne Lindén 

Andersson och länets skolchefer i uppdrag att arbeta vidare med förankringsarbetet 

och återkomma med beslutsunderlag inför Primärkommunala nämndens 

sammanträde den 16 september 2014. Utvecklingsledare Yvonne Lindén 

Andersson och skolchef Jan Holmqvist informerar. 

 

Primärkommunala nämnden föreslås besluta  

 

att på inrådan av ansvarig nämnd i länets 13 kommuner inrätta ett FoUrum 

utbildning enligt förslaget, 

 

att rekommendera samtliga kommuner att upprätta ett verksamhetsavtal med 

Primärkommunala nämnden senast 15 december 2014. 

 

9.00–9.15 
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2. Rapportering avseende kurs- och konferensverksamheten, information 

 Primärkommunala nämnden delgav den 25 april 2014 en önskan om rapportering 

avseende kurs- och konferensverksamheten under sammanträdet den 16 september 

2014. Kurssamordnare Eva Lindkvist informerar.  

 

 Primärkommunala nämnden föreslås besluta  

 

att Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) åtar sig den politiska samordningen 

och ledningen av Kurs- och konferensverksamheten efter den sista december 2014. 

9.15–9.35 

 

3. Redovisning av utvärderingsuppdraget av Miljösamverkan f, bilaga 

 Primärkommunala nämnden beslutade 8 november 2013 att anta föreliggande 

uppdragsbeskrivning för utvärdering av Miljösamverkan f, samt att uppdraget 

redovisas till primärkommunala nämndens sammanträde i september 2014. Agneta 

Klippvik Utveckling AB fick uppdraget att genomföra utvärderingen av 

Miljösamverkan f. Agneta Klippvik presenterar slutrapporten och avrapporterar 

utvärderingsuppdraget. 

 

 Primärkommunala nämnden föreslås besluta  

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna, 

  

att Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) åtar sig den politiska samordningen 

och ledningen av Miljösamverkan f efter den sista december 2014, 

 

att förslag till nytt avtal upprättas och delges PKN för beslut till sammanträdet den 7 

november 2014, 

 

att förslag avseende fortsatt finansiering av verksamheten upprättas och delges PKN 

för beslut till sammanträdet den 7 november 2014, 

 

att förslag avseende verksamhetsplan för 2015 för Miljösamverkan f verksamhet tas 

för beslut vid PKNs sammanträde den 7 november 2014. 

09.35–10.05 
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4.  Resultat från projektet Närd inte Tärd, information 

 Projektet Närd inte Tärd genomfördes under augusti 2011 till och med december 

2013. Projektledare Helena Post Mårtensson informerar. 

10.05–10.15 

 

5.  Projekt Grogrund, information 

 FoUrum arbetar på ett förslag till ny ansökan avseende en förstudie om 

förbättringsarbete i länet. Helena Post Mårtensson informerar. 

10.15–10.25 

  

6. Resultat från projekt Kompetensfokus fritidsledare, information 

Projektet Kompetensfokus fritidsledare genomfördes under januari 2012 till och med 

juni 2014. Projektledare Liz Modin informerar. 

10.35–10.45 

 

7. Kommande regionbildning, information 

 

8. Delårsrapport 2014-06-30 för Primärkommunala nämnden, bilaga 

Lars Wallström föredrar. 

 

 Primärkommunala nämnden föreslås besluta  

 

att med godkännande överlämna delårsrapport 2014-06-30 till 

Regionstyrelsen för beslut. 

10.55-11.10 

 

9. Tillnyktringsenhet, information  

 En utredning genomförs under hösten 2014, i samverkan med Landstinget, avseende 

förutsättningarna för en tillnyktringsenhet i Jönköpings län.  

 

10. Almedalen 2014, information  

Primärkommunala nämnden beslutade den 26 februari 2014 att, godkänna FoUrums 

deltagande under Almedalen 2014. Återrapportering av resultatet sker till 
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Primärkommunala nämnden under sammanträdet den 16 september 2014. Informatör 

Lisa Andersson informerar. 

  

 Primärkommunala nämnden föreslås besluta  

 

att godkänna FoUrums deltagande på Almedalen även 2015. 

 

11.  Skrivelse avseende direktiv för kostnad avseende familjehemsutbildning, bilaga 

  

 Primärkommunala nämnden föreslås besluta  

 

att föreslå Sveriges kommuner och landsting (SKL) att utarbeta nationella 

rekommendationer om ersättning mellan kommuner för upplåtande av 

utbildningsplatser för familjehem enligt Socialstyrelsens utbildningsprogram, 

 

att dessa rekommendationer även innehåller utbildningens omfattning samt 

förutsättningar för familjehemmens deltagande t ex ersättning för inkomstbortfall 

eller annat stöd.  

  

12. Stadskontorets slutrapport avseende utvärdering av överenskommelsen 

om evidensbaserad praktik inom socialtjänsten, bilaga 

  

13.  Anmälningsärenden, bilaga 

 

14.  Övriga frågor 
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Kallade: 

Ledamöter 

Anders Saldner 

Sandra Widheimer 

 

För kännedom: 

Regiondirektören 

Informationschefen 

Kommundirektörerna 

Ordf Regionförbundet 

Ordf kommunstyrelserna 

 

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 

Sandra Widheimer, telefon 073-383 38 39  

Sandra.widheimer@regionjonkoping.se   

 

Anders Saldner, telefon 076-209 38 87 

Anders.saldner@regionjonkoping.se   

mailto:lisa.andersson@regionjonkoping.se
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