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Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 1 – 17 
 

Tid:  2016-01-14, 13.00–16.00 

 

  
 

 

 

Plats:  Kommunal utveckling, Västra storgatan 18 A, Jönköping 

 

Närvarande:   

Beslutande:  Andreas Sturesson, ordförande, David Svensson, Hans-Göran 

Johansson, Marie Johansson, Linda Danielsson, Stefan Gustafsson, 

Lars-Erik Fälth, Allan Ragnarsson, Arne Ottosson, Anders Wilander, 

Henrik Tvarnö, Ann-Marie Nilsson (adjungerad) och Anders Karlgren 

(tjänstgörande ersättare) 

 

Föredragande: Anders Saldner 

  

Sekreterare:   Sandra Widheimer 

 

Övriga närvarande: Iréne Josephson, Stefan Claesson, Göran Stenström, Sofia Lager 

Millton, Sara Thil, Mattias Vejklint och Ola Götesson 

 

 

§ 1  Inledning 
Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde.  

 

§ 2 Justerare 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses David Svensson. 

 

§ 3 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag med följande tillägg: 

Gemensam uppvaktning av landshövdingen, Studieresa till Recovery College 

i London samt Beslutsprocess för en tillnyktringsenhet 2017. 
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Ola Götesson, som tillträder tjänsten som utvecklingschef för Kommunal 

utveckling den 1 mars, medverkar under mötet och ger en kort presentation av 

sig själv. 

 

§ 4 Beslut avseende Riktlinjer för handläggning av ärenden 

till PKS, RJL 2015/2733 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 att godkänna Riktlinjer för handläggning av ärenden till PKS. 

 

Information 

Andreas Sturesson informerar om att riktlinjerna har tagits fram i syfte att 

säkerställa att ärenden som kan innebära en kostnad eller förändrad 

ansvarsfördelning skall underställas till PKS för beslut.  

 

Diskussion 

En diskussion förs avseende vikten av att ha fungerande rutiner för 

kommunikation på hemmaplan, det är varje medlems ansvar att stämma av 

aktuella ärenden med sina respektive förvaltningschefer.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 5 Fastställande av sammanträdesplan för PKS under 

2016, RJL 2015/2733 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 att boka in nedanstående sammanträdesdatum för PKS under 2016: 

2016-02-26, kl. 09.00–12.00, Vrigstad Värdshus 
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2016-05-19, kl. 13.00–16.00, Kommunal utveckling, sal Höglandet 

2016-09-05, kl. 13.00–16.00, Kommunal utveckling, sal Höglandet 

2016-11-04, kl. 09.00–12.00, Kommunal utveckling, sal Höglandet 

2016-12-16, kl. 09.00–12.00, Kommunal utveckling, sal Höglandet 

 

Information 

Andreas Sturesson informerar om att de sammanträdesdatum som presidiet 

för PKS föreslagit kolliderar med andra sammanträden och att nya tider av 

den anledningen behöver bokas in.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling och länets kommuner 

 

§ 6 Presentation av projektansökan avseende 

kompetenshöjning för bättre integration, RJL 2016/7 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 att lägga information om beslut per capsulam till handlingarna. 

 

Information 

Anders Saldner informerar om att Lena Lernå har fått i uppdrag att skriva 

projektansökan och att Iréne Josephson får uppdraget som projektledare. 

Iréne Josephson informerar om projektansökan avseende kompetenshöjning 

för bättre integration och visar bifogad powerpointpresentation. Det finns 

behov av lokal och regional förankring av projektidén samt att 

kontaktpersoner utses i varje kommun.  
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Diskussion 

En diskussion förs om att det är många aktörer i regionen som arbetar med 

integration på olika sätt och att det av den anledningen finns behov av att få 

en översikt över vilka aktörer som arbetar på området och vad respektive 

aktör gör.  

 

Bakgrund 

Presidiet för Primärkommunalt samverkansorgan rekommenderade 2015-12-

17 Primärkommunalt samverkansorgan att fatta beslut per capsulam att 

godkänna att länets kommuner medverkar i ansökan kring 

kompetensutveckling för bättre integration och att ge Kommunal utveckling i 

uppdrag att arbeta vidare med projektansökan. 

 

Beslutet skickas till 

Föredragande FoU-ledare Iréne Josephson och länets kommuner 

 

§ 7   Diskussion avseende viktiga regionala 

utvecklingsfrågor för länets kommuner 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 att till nästkommande sammanträde med Kommunalt forum ta upp 

följande ärenden: Sverigeförhandlingen, Diskussion avseende ny 

länsindelning samt Rapportering från Ulf Fransson angående 

processen i regionbildningen. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan diskuterar innehållet i dokumentet 

Regionalt utvecklingsansvar – ansökan om att få bilda regionkommun. 

Samtliga av länets 13 kommuner samt dåvarande Landstinget står bakom 
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regionansökan. Regionansökan ska omsättas i en handlingsplan och det är Ulf 

Fransson som har fått i uppdrag att genomföra det arbetet. PKS anser att det 

finns behov av en lägesrapport avseende arbetet med handlingsplanen. 

 

Bakgrund 

Primärkommunalt samverkansorgan diskuterade 2015-12-04 behovet av att 

definiera viktiga regionala utvecklingsfrågor för länets kommuner som 

Primärkommunalt samverkansorgan önskar lyfta på kommande 

sammanträden med Kommunalt forum. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling och länets kommuner 

 

§ 8  Genomgång av ärenden på Kommunalt forums 

dagordning den 12 februari 

Information 

Ann-Marie Nilsson delger att hon inte har någon information om vilka 

ärenden som ska lyftas vid nästa sammanträde med Kommunalt forum, utöver 

de ärenden som PKS under föregående punkt har beslutat att lyfta. Sandra 

Widheimer informerar om att Handlingsplan för länsövergripande samverkan 

kring barn och unga samt Överenskommelse om samverkan kring barns och 

ungas psykiska, fysiska och sociala hälsa är två beslutsärenden som kommer 

att lyftas på Kommunalt forum den 12 februari. 

 

§ 9 Inkomna frågeställningar 

Inga övriga frågeställningar har inkommit. 
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§ 10 Information om naturbruksutbildningarna  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 att en representant från Mullsjö kommun utses som ersättare för Marie 

Johansson till mötet med utvecklingsrådet för naturbruk den 25 

januari.  

 

Information 

Stefan Claesson och Göran Stenström informerar om 

naturbruksutbildningarna och visar bifogad powerpointpresentation. 

Information delges om resultatutvecklingen för naturbruksgymnasierna och 

att det balanserade underskottet under 2015 har minskat. Målet är att årligen 

minska underskottet med 2 miljoner kronor. Elevantalet har ökat och Stefan 

Claesson och Göran Stenström meddelar att de har stor tillförsikt till att det 

blir ett bra år även 2016. Det ökade elevantalet ser ut att kunna hålla i sig 

även fortsättningsvis.  

 

Marie Johansson informerar om att hon inte har möjlighet att medverka på 

mötet med utvecklingsrådet för naturbruk den 25 januari.  

 

§ 11 Information om området barn och unga  

Information 

Sofia Lager Millton informerar om pågående och planerade aktiviteter inom 

verksamhetsområdet barn och unga och visar bifogad 

powerpointpresentation. Barnahus har en fortsatt hög belastning med ett högt 

antal samråd per vecka. Anders Saldner informerar om att SKL kommer att 

medverka under presidiekonferensen den 1 april, bland annat med syfte att 

samtala om hur arbetet kan förbättras inom barn och unga. 
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§ 12 Information om Kommunal utvecklings medverkan 

under Almedalen 2016 

Information 

Anders Saldner informerar om att Kommunal utveckling inte kommer att 

delta i Almedalen 2016, främst med anledning av att samarbetspartnern FoU 

Västerbotten har valt att avstå. Kommunal utveckling har för avsikt att delta i 

Almedalen 2017. 

 

§ 13 Information om förtydligande av Avtal om 

läkarmedverkan, RJL 2015/1890 

Information 

Anders Saldner informerar om att Avtal om läkarmedverkan har förtydligats 

genom att lägga till följande punkt under rubriken Grundläggande principer: 

 Vårdcentralen ansvarar för läkarmedverkan i särskilda boenden och 

hemsjukvård sker av legitimerad läkare. 

 

Bakgrund 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2015-12-04 att förtydliga 

läkarmedverkan i särskilt boende, att rekommendera länets kommuner att 

teckna lokala överenskommelser för ett år samt att i övrigt godkänna 

föreliggande förslag och rekommendera respektive kommun att teckna lokala 

överenskommelser enligt Läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i 

ordinärt boende och i särskilda boendeformer. 

 

§ 14 Anmälningsärenden, RJL 2016/8 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna. 
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§ 15 Övriga frågor – Gemensam uppvaktning av 

landshövdingen 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 att ge Allan Ragnarsson i uppdrag att köpa en Laminostol samt att 

överlämna den, som en gemensam gåva från länets kommuner och 

Region Jönköpings län, till landshövdingen den 28 januari. 

 

Information 

Hans-Göran Johansson informerar om att landshövding Minoo Akhtarzand 

avslutar sitt uppdrag den sista januari i år och att Region Jönköpings län har 

frågat om det finns intresse för en gemensam avtackning.  

 

§ 16 Övriga frågor – Studieresa till Recovery College i 

London 

Information 

Anders Saldner informerar om behovet av ett politiskt beslut avseende 

godkännande av en utlandsresa. Sara Thil och Mattias Vejklint informerar om 

studieresan till Recovery College i London den 8-11 mars 2016, en studieresa 

som finansieras genom PRIO-medel. Recovery College är ett lärocentrum där 

personer med egenerfarenhet av psykisk ohälsa kan söka kunskap om sin 

diagnos med syfte att kunna bli mer delaktig i sin vård och behandling.  

 

Diskussion 

PKS godkänner studieresan till London under förutsättning att ekonomiska 

medel finns avsatta för besöket. PKS diskuterar behovet av politiskt beslut 

inför genomförande av resa utomlands och anser att det är utvecklingschefen 

för Kommunal utveckling som har ansvaret att avgöra om en resa ska 
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genomföras eller inte och önskar att liknande ärenden i framtiden enbart 

anmäls till PKS som ett anmälningsärende.  

  

§ 17 Övriga frågor – Beslutsprocess för en tillnyktringsenhet 

2017 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 att ytterligare information i ärendet delges PKS vid nästa 

sammanträde. 

 

Information 

Anders Saldner informerar om förutsättningarna för en beslutsprocess i syfte 

att under 2017 kunna starta igång en tillnyktringsenhet i länet. Mattias 

Vejklint informerar om bakgrunden till en gemensam satsning för förbättrade 

stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer och 

visar bifogad powerpointpresentation. Information delges om att budgeten för 

en tillnyktringsenhet i länet är klar och att det som återstår är förhandling 

avseende kostnadsfördelningen. Förslaget som delges innebär en fördelning 

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

kommuner. Anders Saldner informerar om att socialcheferna kommer att 

förhandla om kostnadsfördelningen innan nästa sammanträde med PKS och 

att beslut efter det behöver tas av PKS och Kommunalt forum. 

 

Diskussion 

PKS diskuterar ärendets beslutsgång och delger att de önskar en lägesrapport 

vid sammanträdet den 26 februari samt att de har som utgångspunkt att fatta 

beslut i ärendet vid PKS sammanträde den 19 maj samt i Kommunalt forum 

den 27 maj.  
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Vid protokollet 

 

 

Sandra Widheimer 

 

Justeras datum: 2016-01- 

 

 

Andreas Sturesson   David Svensson 

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2016-01-14 har 2016-01-    anslagits på Region Jönköpings län, Kommunal 

utvecklings anslagstavla, intygar:  

Sandra Widheimer

 


