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Kallelse/föredragningslista till sammanträde med 

Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) 
 

Tid:  2016-05-19, kl. 13.00–16.00 

 

 

 Telefon: 036-32 40 00 Organisationsuppgifter  

 E-post: region@rjl.se Bankgiro: 935-2683 

 Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057 

 Fax: 036-16 65 99   

     

  

 

Plats: Kommunal utveckling, Västra storgatan 18 A i Jönköping, rum Höglandet  

 

 Upprop 

 

 Val av protokollsjusterare – förslag: Anna-Carin Magnusson 

 

 Fastställande av föredragningslista 

Ärenden: 
 

1. Beslut avseende kostnads- och ansvarsfördelning av en länsgemensam 

tillnyktringsenhet, LJ 2014/628, bilaga 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2016-02-26 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.  

   

Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

 

att godkänna kostnads- och fördelningskalkylen för den länsgemensamma 

tillnyktringsenheten, enligt nuvarande förslag, med en fördelning om 80 % 

finansiering från Region Jönköpings län och 20 % finansiering fördelat på 

länets kommuner, 

 

att verksamheten startar första kvartalet 2017, 

 

att ge Reko i uppdrag att ta fram ett avtal för den länsgemensamma 

tillnyktringsenheten, 
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att ge Reko i uppdrag att, till sammanträdet med Kommunalt forum den 9 

december 2016, framarbeta ett nytt förslag avseende utveckling av den 

länsgemensamma tillnyktringsenheten till en integrerad mottagning, 

 

att nytt beslut avseende kostnads- och fördelningskalkylen tas inför en 

utveckling av länsgemensam integrerad mottagning. Kostnaden för en 

länsgemensam integrerad mottagning fördelas om 80 % finansiering från 

länets kommuner och 20 % finansiering fördelat på Region Jönköpings län, 

under förutsättning att den kommande utredningen visar på att kommunerna 

har ett ansvar som överensstämmer med denna kostnadsfördelning, 

 

att rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag till beslut.  

  

2. Beslut avseende reviderad version av Ledningssystem för samverkan, 

RJL 2015/2278, bilaga 

Ledningssystemet för samverkan beskriver den gemensamma värdegrunden 

samt strukturen för ledning och styrning i samverkan inom regionens och 

kommunernas hälsa, vård och omsorg. Detta är en reviderad version av det 

ledningssystem för samverkan som antogs av Läns-LAKO 2013-09-25. 

 

Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

 

att komplettera ledningssystem för samverkan inom regionens och 

kommunernas hälsa, vård och omsorg med att strategigruppernas årliga 

handlingsplaner anmäls till PKS samt att i övrigt godkänna ledningssystemet 

och att rekommendera länets kommuner att godkänna ledningssystemet för 

samverkan. 

 

3. Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgcollege i 

Jönköpings län, RJL 2015/221, bilaga 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2015-05-29 att ställa sig 

bakom beslutet att utföra en förstudie i syfte att starta Vård- och 

omsorgscollege på regional och lokal nivå i hela Jönköpings län samt att 

kostnaderna för förstudien fördelas mellan Region Jönköpings län och 

deltagande kommuner enligt kostnadsfördelning. Pia Persson informerar. 

13.25–13.35  
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Primärkommunalt samverkansorgan föreslås besluta 

 

att gå vidare med ansökan om lokala VO-college (Jönköpings kommun 

inklusive Habo, Mullsjö kommuner samt Tranås kommun och GGVV-

kommunerna), 

 

att organisatoriskt integrera de två lokala VO-college, enligt ovan med 

Höglandets redan etablerade Regionala VO-college, 

 

att inriktningen för huvudmannaskapet för VO-college ska vara Region 

Jönköpings län, Kommunal utveckling, 

 

att kostnaderna för VO-college delas lika mellan länets kommuner och 

Region Jönköpings län, enligt bifogad kostnadskalkyl och 

finansieringsmodell, 

 

att rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag till beslut. 

 

4. Dialog om ägardirektiv för Smålands Turism AB 

Dialog om ägardirektiv för Smålands Turism AB med avsikt att ta beslut om 

att påbörja arbetet med att formulera nya ägardirektiv för fastställande vid 

nästa årsstämma. Anna-Carin Magnusson informerar. 

 

5. Genomgång av ärenden på Kommunalt forums dagordning den 27 maj 

 

6. Inkomna frågeställningar 

 

7. Information om Kommunal utveckling på sociala medier 

Lisa Andersson informerar. 

14.10–14.15 
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8. Information om arbetet inom området äldre 

Victoria Allard informerar om pågående och kommande projekt inom 

verksamhetsområdet äldre. 

14.15–14.35 

 

9. Information om IT-stöd för vårdplanering 

Victoria Allard informerar. 

14.35–14.40 

 

10. Information om Primärkommunalt samverkansorgans 

verksamhetsberättelse för 2015, RJL 2016/907, bilaga 

Lars Wallström informerar. 

14.50–15.10 

 

11. Information från utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 Information om Kommunal utveckling 

 Information om KomHem 

 Överenskommelse avseende patientnämndsverksamheten 

 Kommunal utvecklings medverkan på Almedalen 2017 

 Projektmedel via Länsstyrelsen 

 

12. Information om regionbildningen 

 

13. Anmälningsärenden, dnr RJL 2016/8, bilaga 

 

14. Övriga frågor  
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Kallade: 

Ledamöter 

Ola Götesson 

Sandra Widheimer 

 

För kännedom: 

Ersättare 

Regiondirektören 

Kommunikationsdirektör 

Ordf Regionstyrelsen 

 

Pressinformation 

Lisa Andersson, telefon 070-819 95 71 

lisa.andersson@rjl.se  

 

Ersättare 

Ledamot ska anmäla förhinder till kansliet (Sandra Widheimer) och ansvarar själv 

för inkallande av ersättare. 

 

Region Jönköpings län, Kommunal utveckling 

Sandra Widheimer, telefon 073-383 38 39  

sandra.widheimer@rjl.se   

 

Ola Götesson, telefon 072-572 42 93 

ola.gotesson@rjl.se 
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