
 

PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 15 – 28 
 

Tid:  2017-04-06, 09.00–12.10 

 

  
 

 

 

Plats:  Kommunal utveckling, Västra storgatan 18 A, Jönköping 

 

Närvarande:  

Beslutande:  Andreas Sturesson, ordförande, Hans-Göran Johansson, Gunnar 

Pettersson, Marie Johansson § 15-26, Kristine Hästmark § 15-26, 

Anders Wilander, Lars-Erik Fälth, Henrik Tvarnö, Linda Danielsson, 

Annelie Hägg § 15-20, Ann-Marie Nilsson (adjungerad), Anders 

Karlgren (tjänstgörande ersättare) 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:   Sandra Widheimer 

 

Övriga närvarande: Jan Fransson, Jimmy Rydén och Lisa Andersson 

 

 

§ 15  Inledning 

Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde.  

 

§ 16 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Marie Johansson. 

 

§ 17 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag. 
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§ 18 Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal 

utveckling, RJL 2016/2972 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att återremittera ärendet för förtydligande avseende alternativen för den 

framtida finansieringen av Kommunal utveckling samt att därutöver besluta, 

 

att genomföra en utvärdering av vilka effekter som uppnås genom 

Kommunal utveckling vad avser forskning, utveckling samt övriga mervärden 

för de enskilda kommunerna. Utvärderingen ska också belysa hur Kommunal 

utveckling bidrar till förbättrad samverkan mellan länets kommuner. 

Utvärderingen ska genomföras på ett sådant sätt att den tillsammans med 

tidigare gjord utvärdering bidrar till att beskriva förändringen över tid.  

 

Information 

Ordföranden informerar om presidiets förslag till beslut i ärendet och delger 

att genomförd utredningen inte ifrågasätter den totala omfattningen av 

Kommunal utvecklings verksamhet utan har undersökt hur den ska 

finansieras. Verksamheten omfattas av tre stora budgetposter vilka avser 

personal, IT och lokalhyra. Med anledning av att de projekt som samordnas 

av Kommunal utveckling är väldigt olika finns det behov av att OH-påslaget 

anpassas efter respektive projekt. Presidiet anser att det är utvecklingschefens 

ansvar att hitta en lösning för hur OH-kostnaderna ska fördelas.   

 

Marie Johansson konstaterar att PKS sedan tidigare har beslutat att godkänna 

en budget för stab och ledning av Kommunal utveckling om 4,8 miljoner 

kronor för 2016 och 2017. Presidiet har diskuterat personalen i staben och 

utgått ifrån befintlig omfattning. Presidiet har även tittat på kommunchefernas 
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och utvecklingschefens olika förslag och försökt hitta en medelväg och har av 

den anledningen tagit fram en kompromisslösning.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende den framtida 

finansieringen av Kommunal utveckling och presidiets förslag till beslut. 

Under diskussionen lade Anders Wilander ett eget förslag som senare återtogs 

av honom. 

 

Bakgrund 

Primärkommunalt samverkansorgan informerades 2016-11-04 om den 

framtida finansieringen av Kommunal utveckling och behovet av att 

genomföra en översyn av avtalen avseende medlemsavgiften samt 

grundfinansieringen av FoUrum social välfärd och hälso- och sjukvård. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 19 Beslut om bilagan avseende psykologansvaret för 

utredning av barn och unga med misstänkt intellektuell 

och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, RJL 

2015/1897 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna bilagan till Överenskommelse om samverkan mellan 

kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län kring barn och 

ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa, 
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att ge redan utsedd arbetsgrupp i uppdrag att ta fram implementeringsplan av 

bilagan till överenskommelsen, 

 

att utvärdering av bilagan görs samtidigt som huvuddokumentet revideras, 

 

att redan utsedd arbetsgrupp ges i uppdrag att genomföra utvärderingen, 

 

att rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag till beslut. 

 

Information 

Ola Götesson informerar om att bilagan avseende psykologansvaret ska 

implementeras i huvuddokumentet och att befintlig arbetsgrupp har ställt sig 

bakom förslaget att de även genomför det fortsatta arbetet. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om bilagan avseende 

psykologansvaret och vikten av att arbetet i berörda verksamheter utgår ifrån 

det som står i bilagan. Ola Götesson delger att bilagan avseende 

psykologansvaret ska implementeras och att han önskar information om det 

uppstår olika tolkningar avseende ansvarsfördelningen. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling och länets kommuner 
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§ 20 Information från utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Ola Götesson informerar om Kommunal utvecklings värdegrund.  

 

Kort information delges om det omfattande arbete som pågår inför införandet 

av LINK i länets kommuner.  

 

Ola Götesson informerar om Kommunal utvecklings medverkan under 

Almedalen 2017. Representanter från SKL och Socialstyrelsen samt 

eventuellt även en statssekreterare från Socialdepartementet kommer att 

medverka under de seminarier som arrangeras av Kommunal utveckling. Två 

seminarier kommer att genomföras med följande teman; 

 Ensam är inte stark. Att bygga en stabil regional FoU-arena när staten 

ändrar riktning  

 Samverkan eller samvärkan? Att hitta formerna för en fungerande 

samverkan. 

 

Information delges om den ökade bemanningen på Barnahus Jönköpings län, 

vilken socialcheferna tagit beslut om den 20 januari 2017. Beslutet innebär en 

utökad finansiering av Barnahusverksamheten under 2 år. 

 

Ola Götesson informerar om att den nya lagstiftningen avseende 

betalningsansvarslagen, som träder i kraft den 1 januari 2018, kommer att 
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innebära att regionen och länets kommuner behöver teckna en ny 

överenskommelse. Överenskommelsen kommer att bli ett viktigt 

styrdokument och ska bland annat tydliggöra ansvarsfördelningen. 

Överenskommelsen kommer att formuleras inom uppdraget Trygg och säker 

vård och omsorg samt i samverkan med länets socialchefer men Ola Götesson 

poängterar att det även är viktigt med synpunkter från politiken. 

 

Information delges om att nya ledamöter i PKS har möjlighet att få 

information om Kommunal utvecklings verksamhet den 8 maj kl. 08.00–

09.30.  

 

Ola Götesson informerar om pensionärsorganisationernas önskan om 

finansiering av en geriatrisk forskningsfond.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan delger att de önskar underlag med 

information om den geriatriska forskningsfonden. 

 

§ 21 Beslut om Primärkommunalt samverkansorgans 

verksamhetsberättelse och resultatredovisning för 

2016, RJL 2017/255 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna Primärkommunalt samverkansorgans verksamhetsberättelse och 

resultatredovisning för 2016.  

 

Information 

Ola Götesson delger information om Primärkommunalt samverkansorgans 

verksamhetsberättelse och resultatredovisning för 2016.  
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Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 22 Information om budgetuppföljning Kommunal 

utveckling 2017-02-28 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.  

 

Information 

Ola Götesson delger en budgetuppföljning för Kommunal utveckling per den 

sista februari 2017.  

 

§ 23 Information om dialog med regionen avseende 

gemensam fördjupad uppföljning och slutrapport av 

volym- och kostnadsutvecklingen inom hemsjukvården 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna och att inriktning 

fastställs på nästa sammanträde med PKS den 11 maj.  

 

Information 

Ola Götesson informerar om dialogen med regionen avseende gemensam 

fördjupad uppföljning och slutrapport av volym- och kostnadsutvecklingen 

inom hemsjukvården. Presidet för nämnden folkhälsa och sjukvård kommer 

att komplettera den gemensamma uppdragsbeskrivningen med regionens 

frågeställningar. Regionen är informerad om att PKS har som ambition att 
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kunna ta beslut i ärendet senast den 11 maj 2017. Information delges om att 

nästa presidieöverläggning är den 28 april.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan anser att det är positivt att den 

fördjupade uppföljningen genomförs i samverkan med regionen. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

  

§ 24 Information om presidieöverläggningen den 20 mars 

2017 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.  

 

Information 

Ola Götesson informerar om presidieöverläggningen den 20 mars. Regionen 

anser att det finns behov av att samverka med länets kommuner och 

tillsammans utreda hur den palliativa vården kan stärkas. Regionen ska 

återkomma med underlag inför kommande dialog med PKS i ärendet. 

Regionen anser även att det finns behov av dialog mellan presidierna för 

Primärkommunalt samverkansorgan och Nämnden folkhälsa och sjukvård om 

de ärenden som kommer från Reko till PKS och som sedan ska vidare till 

Kommunalt forum.  

 

§ 25 Inkomna frågeställningar  
Inga övriga frågeställningar har inkommit. 
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§ 26   Genomgång av ärenden på Kommunalt forums 

dagordning den 28 april 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Marie Johansson informerar om att Kommunalt forum den 28 april kommer 

att hantera frågor avseende framtidens folkhälsa och omsorg samt att 

infrastruktur är en stående punkt på dagordningen. Ola Götesson informerar 

om att förslag har delgivits regiondirektören om att bjuda in den nationella 

samordnaren inom hälsa och sjukvård. Anders Wilander informerar om att 

regionledningen kommer att besöka alla länskommuner och delger en 

förhoppning om att regionen sammanställer de önskemål som kommunerna 

delger under dessa möten.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om det finns anledning 

för socialcheferna att medverka på Kommunalt forum den 28 april eftersom 

temat för mötet är framtidens folkhälsa och omsorg. 
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§ 27 Information om verksamhet och budget för Mediacenter 

Jönköpings län 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna och att fortsatt 

dialog förs per mail inför beslut avseende budget för Mediacenter Jönköpings 

län. 

 

Information 

Jan Fransson och Jimmy Rydén informerar om verksamhet och budget för 

Mediacenter Jönköpings län och visar en presentation som finns tillgänglig 

via följande länk https://sway.com/mJ5fDSVa2N1jQm9S. Mediacenter 

Jönköpings län är ett kommunalförbund som ägs av länets samtliga tretton 

kommuner och som arbetar med film och media, teknik och service samt 

utbildning och samverkan. Mediacenter Jönköpings län önskar höja 

medlemsavgiften för 2018 bland annat med anledning av att det finns en ökad 

efterfrågan på tjänster som är medlemsfinansierade. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om medlemsavgiften 

för Mediacenter Jönköpings län och behovet av fortsatt dialog inför beslut 

avseende verksamhetens budget.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

  

https://sway.com/mJ5fDSVa2N1jQm9S
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§ 28 Anmälningsärenden, dnr RJL 2017/51  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.  

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Sandra Widheimer 

 

Justeras datum: 2017-04- 

 

 

Andreas Sturesson   Marie Johansson 

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2017-04-06 har 2017-04-    anslagits på Region Jönköpings län, Kommunal 

utvecklings anslagstavla, intygar:  

Sandra Widheimer

 


