
 

PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 18 – 31 
 

Tid:  2016-02-26, 09.00–12.15 

 

  
 

 

 

Plats:  Hotel Vrigstad Värdshus, Kyrkogatan 2 i Vrigstad 

 

Närvarande:   

Beslutande:  Andreas Sturesson, ordförande, David Svensson, Anna-Carin 

Magnusson, Hans-Göran Johansson, Marie Johansson, Linda 

Danielsson, Stefan Gustafsson, Lars-Erik Fälth, Allan Ragnarsson, 

Annelie Hägg, Arne Ottosson, Henrik Tvarnö, Ann-Marie Nilsson 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:   Sandra Widheimer 

 

Övriga närvarande: Lars Johansson, Mattias Vejklint, Stefan Claesson, Yvonne Lindén 

Andersson, Margareta Lägervik, Carola Walfridsson och Lisa 

Andersson 

 

 

§ 18  Inledning 
Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde.  

 

§ 19 Justerare 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Annelie Hägg. 

 

§ 20 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag med följande tillägg: 

Information om skolchefernas beslut angående tilläggsavtal till 

naturbruksutbildningarna delges under ärendet Information om FoUrum 

utbildning.  
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§ 21 Presentation av Lars Johansson, ny utbildnings- och 

kulturdirektör på Region Jönköpings län 

Information 

Lars Johansson visar bifogad powerpointpresentation och informerar om att 

han tillträdde tjänsten som utbildnings- och kulturdirektör på Region 

Jönköpings län den 1 februari 2016. Verksamhetsområdet utbildning och 

kultur omfattar Smålands Musik och Teater, utveckling och kultur, 

naturbruksgymnasierna samt folkhögskolorna.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan betonar vikten av att utveckla 

verksamheten med anledning av den ständiga förändring som sker i 

samhället.  

 

§ 22 Inriktningsbeslut och information avseende 

utredningsuppdraget om satsningen för förbättrade 

stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av 

berusade personer, LJ 2014/628  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 att kommunerna är positiva gällande tillkomst av en 

tillnyktringsverksamhet,  

 att rekommendera länets kommuner att skapa ekonomiska 

förutsättningar för driften av en länsgemensam tillnyktringsenhet 

(TNE), i budgetarbetet för år 2017. Vid PKS sammanträde den 19 

maj kommer beslut att fattas avseende start av länsgemensam 

tillnyktringsenhet samt den slutliga kostnads- och 

fördelningskalkylen att fastställas, 
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 att information ska delges PKS avseende vilka fördelar en 

tillnyktringsverksamhet genererar kommunernas socialtjänst, 

 att ge utredarna för TNE i uppdrag att omgående framarbeta ett 

underlag/ansvarsfördelning till förhandlarna som ska framarbeta det 

slutliga kostnadsfinansieringsförslaget mellan huvudmännen. Denna 

analys ska vara klar senast mars 2016. 

 

Information 

Ola Götesson inleder med att informera om att den stora frågan i ärendet 

handlar om finansieringen av en länsgemensam tillnyktringsenhet. 

Målgruppen för en tillnyktringsenhet får i dagsläget inget stöd i Jönköpings 

län och behöver av den anledningen alla insatser som är möjligt. Mattias 

Vejklint informerar om kostnaderna för en tillnyktringsenhet och visar 

bifogad powerpointpresentation. Förslaget som delges innebär en fördelning 

om 50 % finansiering vardera fördelat på Region Jönköpings län och länets 

kommuner. Fördelning mellan länets kommuner är baserad på skattekraft.  

 

Mattias Vejklint informerar om att utredningsuppdraget ursprungligen 

kommer från staten till landets kommuner, regioner och polismyndigheter 

med anledning av behovet av att utveckla verksamheter som avser 

omhändertagande av berusade personer. Arbetsgruppen har tittat på befintliga 

och fungerande tillnyktringsenheter i landet, Örebro län är ett gott exempel 

som fördelar kostnaderna 50/50 mellan region och kommun. Finansieringen 

av övriga tillnyktringsenheter i landet ser olika ut och föreslagen 

kostnadsfördelning är ett underlag för diskussion.  

 

Ola Götesson delger att regionen har varit tydlig med att de vill ha en 

fördelning om 50/50 och poängterar vikten av att titta på medborgarnyttan. 
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Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan delger att de är positiva till en 

länsgemensam tillnyktringsenhet. Det är viktigt att tänka på personalen som 

ska arbeta i verksamheten, bland annat avseende omfattningen på helgarbetet. 

En diskussion förs avseende kostnadsfördelningen och PKS önskar 

information avseende vilka fördelar, i hela missbrukskedjan, som en 

tillnyktringsverksamhet genererar kommunernas socialtjänst samt vart 

kostnaderna kan härledas med syfte att synliggöra vad som är rimligt att 

kommunerna ska finansiera. PKS delger att den slutgiltiga budgeten fastställs 

på PKS sammanträde den 19 maj. 

 

Beslutet skickas till 

Föredragande FoU-ledare Mattias Vejklint och länets kommuner 

 

§ 23  Information om psykiatriområdet 

Information 

Mattias Vejklint informerar om pågående och planerade aktiviteter inom 

psykiatriområdet och visar bifogad powerpointpresentation. Personalen består 

bland annat av personer med egen erfarenhet, vilket är viktigt för 

verksamheten. Finansieringen under 2016 sker genom det statliga stödet till 

riktade insatser inom området psykisk hälsa.  

 

Mattias Vejklint informerar om att den stora ökningen av nyanlända 

flyktingar än så länge inte har inneburit någon stor påverkan inom 

psykiatriområdet, men analys ska genomföras avseende hur vi kan möta det 

kommande behovet och utbildning genomförs redan för personal på HVB-

hemmen.  
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§ 24  Kort återkoppling från möte med utvecklingsråd för 

naturbruk  

Information 

Andreas Sturesson informerar om att PKS under hösten 2016 kommer att 

fatta beslut avseende nytt samverkansavtal avseende naturbruksutbildning i 

Jönköpings län, det nya avtalet ska gälla från och med 2017. Marie Johansson 

informerar om att nästa möte med utvecklingsråd för naturbruk genomförs 

den 8 mars.  

 

§ 25  Genomgång av ärenden på Kommunalt forums 

dagordning den 11 mars 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 att Ledningssystem för samverkan enbart behandlas som ett 

informationsärende på Kommunalt forum den 11 mars och att beslut 

tas i ärendet den 27 maj. PKS önskar en kort föredragning med 

information om Ledningssystem för samverkan under Kommunalt 

forum den 11 mars. 

 

Information 

Sandra Widheimer informerar om att den reviderade versionen av 

Ledningssystem för samverkan är ett beslutsärende som kommer att lyftas på 

Kommunalt forum den 11 mars. Avtal om läkarmedverkan bifogas som ett 

anmälningsärende. Marie Johansson delger att Regionbildningen, 

Sverigeförhandlingen och Regionsamverkan Sydsverige är 

informationsärenden på Kommunalt forums dagordning den 11 mars.  

 

Diskussion 

PKS önskar att Ledningssystem för samverkan enbart behandlas som ett 
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informationsärende på Kommunalt forum den 11 mars och att beslut tas i 

ärendet den 27 maj. PKS önskar stämma av ärendet med respektive 

förvaltningschef innan beslut fattas.   

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 26 Inkomna frågeställningar 

Inga övriga frågeställningar har inkommit. 

 

§ 27 Information om Regionsamverkan Sydsverige  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 att information önskas om Regionsamverkan Sydsverige under 

Kommunalt forum den 11 mars. 

 

Information 

Marie Johansson informerar om positionspappret Regionsamverkan 

Sydsverige och behovet av alla i PKS får information i ärendet.   

 

Diskussion 

PKS diskuterar behovet av information och dialog avseende 

Regionsamverkan Sydsverige under nästa möte med Kommunalt forum. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 
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§ 28 Flyktingmottagande  

Information 

Med anledning av att det kan finnas intresse av gemensam karaktär 

informerar Andreas Sturesson om att Jönköpings kommun har skickat 

skrivelse till Länsstyrelsen med önskan om anvisningstal för 2017 och att de 

önskar få underlaget under första kvartalet 2016. Skrivelse har också skickats 

till Migrationsverket med fråga avseende årets anvisningar och önskan om 

information avseende hur anvisning kommer att ske från och med 1 mars 

2016. Arbetsförmedlingen har meddelat att de ska erbjuda en årsplanering för 

hur och när de nyanlända ska tas emot. Andreas Sturesson informerar om att 

Migrationsverket delgett att en kommuns anvisningstal inte minskar om ett 

flyktingbarn erbjuds plats på stödboende, anvisningstalet minskar enbart vid 

placering på HVB-hem. 

 

Ann-Marie Nilsson informerar om att Jönköpings kommun har skickat 

faktura till Migrationsverket avseende de kostnader som kommunen lagt ut 

för evakueringsbostäder för flyktingar. Migrationsverket återkopplade först 

till kommunen med information om att de förväntades skicka en ansökan om 

ersättning istället för en faktura, Migrationsverket har sedan meddelat att de 

betalar fakturan. Jönköpings kommun har skickat en skrivelse till justitie- och 

migrationsministern med en önskan om ett mer flexibelt arbetssätt på statliga 

myndigheter.  

 

Diskussion 

PKS diskuterar konsekvensen av att placera barn på stödboende respektive 

HVB-hem och behovet av att utgå ifrån individens behov. Det finns en 

önskan om att staten är mer flexibel i sitt arbetssätt med syfte att kunna stödja 

kommunerna i den extrema situation som har uppkommit med anledning av 

den stora ökningen av antalet nyanlända flyktingar. 
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§ 29 Information om KomHem - Genomgång av de 

förbättringsområden som rapporten avseende 

uppföljning av hemsjukvården resulterat i inklusive 

information om förbättringsarbetet, tolkningsgruppens 

arbete, läkemedelshantering samt höjd patientavgift 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 att lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Carola Walfridsson visar bifogad powerpointpresentation och informerar om 

hur långt förbättringsarbetet kommit med de identifierade 

förbättringsområden som rapporten avseende uppföljning av hemsjukvården 

resulterat i. De identifierade förbättringsområdena är: förtydligande av vem 

som är hemsjukvårdspatient, informationsöverföring, kompetensutveckling, 

samverkan samt delaktighet i sin vård.  

 

Information delges om att dialog pågår i socialchefsnätverket om att 

tolkningsgruppen ska utökas med fler verksamhetsnära personer och med 

någon samordningsfunktion, med syfte att kunna förstärka stödet till 

verksamheterna som har olika tolkningar bland annat avseende vem som är 

hemsjukvårdspatient. Arbete pågår avseende trygg och effektiv in- och 

utskrivning från slutenvården med koppling till den nya 

betalningsansvarslagen, vilket omfattar alla identifierade 

förbättringsområden. Regionen har uttalat ett tydligt besked om att Cosmic 

Link är det enda alternativa system för informationsöverföring som kan 

komma ifråga, det är uteslutet att regionen byter system.  
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Carola Walfridsson informerar om vilka delar som volym och 

kostnadsuppföljningen omfattar. Via följande länk finns information om 

patientavgifter för 2016 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21263&nodeId=31671. Ola Götesson 

delger att det finns behov av att arbeta med hela området när det gäller vem 

som är hemsjukvårdspatient, en viktig del i det arbetet är att ta fram 

fallbeskrivningar. 

 

Diskussion 

PKS upplever att antalet hemsjukvårdspatienter är större idag än innan 

skatteväxlingen vilket innebär en stor kostnadsutveckling för kommunerna. 

PKS anser att tolkningsgruppen behöver diskutera tröskelprincipen, det finns 

behov av att tydliggöra tolkningen avseende vem som är 

hemsjukvårdspatient. En diskussion förs avseende patientavgifter och vilka 

konsekvenserna kan bli av att primärvården har höjt sin avgift. 

 

Information 

Margareta Lägervik visar bifogad powerpointpresentation och informerar om 

länets arbete avseende läkemedelshantering samt presenterar resultatet från 

läkemedelsprojektet som pågått sedan mars 2015 och avslutas i mars 2016. 

Det innebär en stor osäkerhet för de sjuksköterskor som ska hjälpa patienter 

med att fördela medicin i dosett och läkemedelprojektets första effektmål 

handlar om ett personalperspektiv. Projektets andra effektmål handlar om ett 

patientperspektiv. Information delges om projektets aktiviteter och att 

projektet bland annat resulterat i att antalet dosdispenserade läkemedel har 

ökat i alla kommuner och med totalt 890 stycken i länet.  

 

  

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21263&nodeId=31671
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Diskussion 

PKS diskuterar läkemedelshanteringen och upplever att det finns behov av att 

genomföra läkemedelsgenomgångar med syfte att undvika onödig 

polyfarmaci.  

 

Bakgrund 

Den 1 januari 2013 fördes ansvaret för länets hemsjukvård över från 

dåvarande Landstinget till länets tretton kommuner. 

 

Beslutet skickas till 

Föredragande FoU-ledare Carola Walfridsson 

 

§ 30 Information om FoUrum utbildning 

Information 

Stefan Claesson informerar om att skolcheferna beslutat om följande 

justeringar i naturbruksutbildningarnas tilläggsavtal:  

1. Skolcheferna önskar ett enhetligt arbetssätt i länet och rekommenderar 

samtliga kommuner att genomföra elevavstämning inom 

naturbruksutbildningarna 7 gånger per år. Fakturering sker även 

fortsättningsvis två gånger per år. 

2. Gymnasiet och särskolan ska tydliggöras i tilläggsavtalet.  

 

Yvonne Lindén Andersson informerar om arbetet inom FoUrum utbildning 

och visar bifogad powerpointpresentation. Katarina Haraldsson tillträder 

tjänsten som vetenskaplig ledare den 21 mars 2016. Information delges om de 

pågående och kommande projekten Forskningsprojekt Barns delaktighet i 

förkolan Child, Delaktighet, Fjärrundervisning samt Personalförsörjning och 

konkurrens. En utredning genomförs på uppdrag av regeringen avseende 

bättre möjlighet till fjärrundervisning och bättre undervisning på entreprenad. 
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§ 31 Anmälningsärenden, RJL 2016/8 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

  

 

 

Vid protokollet 

 

 

Sandra Widheimer 

 

Justeras datum: 2016-03- 

 

 

Andreas Sturesson   Annelie Hägg 

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2016-02-26 har 2016-03-    anslagits på Region Jönköpings län, Kommunal 

utvecklings anslagstavla, intygar:  

Sandra Widheimer

 


