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     2014-06-19 

     

Arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan 

(PKS) 

 

Sammansättning 

Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) består av 13 ledamöter och 13 ersättare. 

Ordförandeposten innehas av Jönköpings kommun. Vice ordförande utses inom organet. 

Övriga ledamöter utses av primärkommunerna. 

 

Mandatperiod sammanfaller med utseende organs mandattid. 

 
 

Verksamhetsområden 

- Social välfärd 

- Hälso- och sjukvård 

- Miljösamverkan  

- Utbildning 

- Kurs och konferensverksamhet 

- Arbetsmarknad och delaktighet för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden 

- Andra gemensamma verksamhetsområden som primärkommunerna är överens att samverka om 

Till förfogande för PKS ställs resurser i form av utvecklingschefen för regional/kommunal utveckling, 

samt administrativ personal.   

 

Uppgifter 

PKS ska på primärkommunernas uppdrag verka för forskning, utveckling och samordning 

inom organets verksamhetsområden. PKS kan bedriva projektverksamhet. 

PKS ska, inom av kommunerna fastställd finansiering, bereda budget för verksamheten. 

PKS ska i enlighet med kommunernas uppdrag fastställa prioriterade områden, strategiska 

mål, mätetal samt handlingsplan inom organets verksamhetsområden.  
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PKS ska tillse att verksamheten bedrivs inom fastställd budget, verksamhetsplan och 

flerårsplan, samt att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunernas önskemål och behov.  

  

PKS kan fatta särskilda beslut angående medfinansiering av olika projekt. PKS ansvarar också 

för att bevaka statsbidragsmöjligheter och annan extern finansiering inom sina 

verksamhetsområden. 

 

PKS ska svara för uppföljning av sin verksamhet och rapportering till kommunerna. 

 

PKS ska inom sina verksamhetsområden aktivt följa utvecklingen, agera och föreslå 

kommunerna de förändringar som krävs. 

 

PKS ska delta i överläggningar och förhandlingar som berör frågor knutna till organets 

verksamhetsområden.  

 

PKS äger rätt att tillsätta temporära utskott för specifika frågor.  

 

PKS beslutar om deltagande i kurser och konferenser för organets ledamöter. 

 

PKS är personuppgiftsansvarig i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen 

(1998:204) och patientdatalagen (2008:355). 

 

 
Arbetsformer 
 

Sammanträden 

PKS sammanträder på dag och tid som organet bestämmer. 

PKS:s sammanträden är inte offentliga utan efter särskilt beslut. 

 

Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 

Inkallande av ersättare 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, har 

att meddela ersättare att ersättaren ska tjänstgöra i dennes ställe.  
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Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i del av 

ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för 

längre tid än en månad får organet utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

Ersättares närvaro- och yttranderätt 

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid organets sammanträden men får inte delta i 

överläggningarna och inte heller i besluten. 

 

Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare. Kallelsen bör vara 

ledamöterna tillhanda senast sju vardagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningsristan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern 

äldste ledamoten göra detta. 

 

Ordföranden 

Det åligger ordförande för PKS att: 

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom organets 

verksamhetsområde, ekonomiska förhållanden av betydelse för verksamheten och 

effektiviteten i verksamheten samt ta initiativ i dessa frågor. 

- främja samverkan med Regionstyrelsen och nämnderna. 

- representera PKS vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden, 

om inte annat har bestämts i särskilt fall. 
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Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

PKS kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 

redovisas skriftligt innan organet justerar den. 

 

Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts 

för justeringen av protokollet. 

 

Delgivning 

Delgivning med PKS sker med ordföranden eller annan ledamot som organet bestämmer. 

 

Närvarorätt 

Utvecklingschef och andra tjänstemän som ska föredra ärenden har rätt att delta i PKS:s 

sammanträden. Sakkunniga från olika ämnesområden kan adjungeras vid behov. 

  

 
Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av PKS ska undertecknas av ordförande 

eller vid dennes förhinder vice ordförande. I övrigt bestämmer organet vem som ska 

underteckna handlingar. 

 

Ersättning till förtroendevalda 

PKS svarar för arvoden, ersättning för förlorad arbetsinkomst, resekostnader och andra 

ersättningar för ledamöter, ersättare och revisorer. Arvoden och ersättningar fastställs av 

Regionstyrelsen. 

 

Ekonomi 

Underskott regleras mellan primärkommunerna proportionellt efter kommunernas invånartal. 

Reglering av underskott sker efter att eventuella överskott tagits i anspråk. Överskott förs till 

nästkommande verksamhetsår. 
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Upplösning av det primärkommunala samverkansorganet 

Vid upplösning av samverkansorganet återbetalas eventuellt överskjutande medel till 

primärkommunerna proportionellt efter kommunernas invånartal. 

 

 

Revision 

Med hänvisning till att PKS är ett samverkansorgan som primärkommunerna ansvarar för är 

revsionen av verksamhet och ekonomi ett ansvar för primärkommunerna. 

För revision av PKS verksamhet utser de befolkningsmässigt andra och tredje största 

kommunerna i regionen vardera en revisor. Dessa väljs av respepktive kommuns fullmäktige 

och hämtas i kretsen av kommunrevisorer. Granskningen kan grundas på till exempel 

verksamhetsplan, underlag för utbetalning etc samt frågan om ansvarsfrihet. 

Revisionsrapporten ska överlämnas till samtliga primärkommuner för godkännande samt även 

översändas till PKS och regionsstyrelsen. 

 

Övrigt 

För en bra samverkan kring länets utveckling förutsätts att det förutom kommunalt forum 

finns nätverk inom olika sakområden.  

Kommunchefsgruppen finns som en resurs för beredning och organiserar och ger uppdrag till 

nätverk på tjänstemannanivå.  

 


