
 

PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 50 – 64 
 

Tid:  2016-09-05, 13.00–16.00 

 

  
 

 

 

Plats:  Kommunal utveckling, Västra storgatan 18 A, Jönköping 

 

Närvarande:   

Beslutande:  Andreas Sturesson, ordförande, Anna-Carin Magnusson, Marie 

Johansson, Linda Danielsson, Stefan Gustafsson, Gert Jonsson, 

Annelie Hägg, Arne Ottosson, Anders Wilander, Lars-Erik Fälth, 

Henrik Tvarnö, Ann-Marie Nilsson (adjungerad) och Thomas 

Werthén (tjänstgörande ersättare) 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:   Sandra Widheimer 

 

Övriga närvarande: Lena Olsson, Victoria Allard, Ulrika Stefansson och Ola Lundmark 

 

 

§ 50  Inledning 

Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde.  

 

§ 51 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Annelie Hägg. 

 

§ 52 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag med följande tillägg: 

Cosmic Link samt Information om Begäran om yttrande från 

Datainspektionen delges under ärendet Information från utvecklingschefen 

för Kommunal utveckling. 

  



 

PROTOKOLL 2(9) 

Diarienummer 
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§ 53 Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- 

och omsorgscollege i Jönköpings län, RJL 2015/221 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

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

inklusive Habo, Mullsjö kommuner samt Tranås kommun och GGVV-

kommunerna), 

 

att ha som ambition att alla länets kommuner integreras 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 godkänna kompletterande förslag avseende hur och när implementering 

av ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län 

kan ske, 

 

att en styrgrupp tillsätts och att PKS beslutar om styrgruppens direktiv och 

sammansättning, 

 

att PKS vid behov justerar finansieringsplan och tidsplan, 
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Tid:  2016-09-05, 13.00–16.00 

 

  
 

 

 

att en utvärdering av det länsövergripande regionala Vård- och 

omsorgscollege i Jönköpings län sker efter två år,  

 

att rekommendera länets kommuner och Höglandets kommunalförbund att 

anta ovanstående förslag till beslut. 

 

Information 

Ordförande Andreas Sturesson informerar om att Jönköpings kommun är 

positiva till att en utvärdering av det länsövergripande regionala Vård- och 

omsorgscollege i Jönköpings län sker efter två år.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan diskuterar att det kan finnas behov av att 

justera finansieringsplan och tidsplan. Anna-Carin Magnusson delger att även 

Höglandets kommunalförbund behöver anta det beslut som PKS 

rekommenderar länets kommuner att anta.  

 

Bakgrund 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2016-05-19 att återremittera 

ärendet till nästa möte med Primärkommunalt samverkansorgan den 5 

september. Underlaget kompletteras med förslag avseende hur och när 

implementering av ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgscollege i 

Jönköpings län kan ske.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling, länets kommuner och 

Höglandets kommunalförbund 
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§ 54 Fastställande av sammanträdesplan för PKS under 2017 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna sammanträdesplan för PKS under 2017. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling samt ledamöter och ersättare i 

Primärkommunalt samverkansorgan 

 

§ 55 Dialog om ägardirektiv för Smålands Turism AB 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att ärendet diskuteras vid nästa möte med PKS den 4 november.  

 

Information 

Anna-Carin Magnusson informerar om arbetet med att formulera nya 

ägardirektiv för Smålands Turism AB och att målsättningen är att de ska 

fastställas vid nästa årsstämma. Eventuella synpunkter delges till Anna-Carin 

Magnusson innan nästa möte med PKS. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan diskuterar behovet av att Smålands 

Turism stödjer kommunerna på lokal nivå med bland annat marknadsföring.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 
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§ 56   Genomgång av ärenden på Kommunalt forums 

dagordning den 9 september 

Information 

Ola Götesson informerar om vilka ärenden som finns med på dagordningen 

till Kommunalt forum den 9 september. PKS beslut avseende det 

länsövergripande regionala Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län delges 

Kommunalt forum innan sammanträdet. 

 

Diskussion 

En diskussion förs avseende de ärenden som finns med på Kommunalt 

forums dagordning. PKS diskuterar behovet av att på Kommunalt forum 

exempelvis ta upp ärenden som avser integration, kultur och hur vi ska bli 

den ledande industriregionen. Frågor som önskas lyfta på Kommunalt forum 

kan skriftligen delges PKS sekreterare inför sammanträden med PKS 

presidium.  

 

§ 57  Inkomna frågeställningar 
Inga övriga frågeställningar har inkommit. 

 

§ 58 Information om arbetet inom området 

funktionsnedsättning 

Information 

Lena Olsson informerar om arbetet inom området funktionsnedsättning och 

visar bifogad powerpointpresentation. Information delges om att antalet 

personer som har behov av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) ökar varje år, störst är ökningen av behov på 

personlig assistans. Lena Olsson informerar om förbättringsområden samt vad 

som är på gång på området nationellt och regionalt. 
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§ 59 Uppföljning avseende volym och kostnadsutveckling 

rörande huvudmannaskapsförändringen (KomHem), 

RJL 2015/999 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att uppdra åt länets socialchefer att ta fram förslag till fördjupad analys 

rörande KomHemavtalet. 

 

Information 

Victoria Allard och Ulrika Stefansson informerar om resultatet från 

uppföljningen avseende volym och kostnadsutvecklingen rörande 

huvudmannaskapsförändringen (KomHem) och visar bifogad 

powerpointpresentation.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan diskuterar behovet av en fördjupad 

analys avseende KomHemavtalet. Ola Götesson poängterar vikten av att 

diskutera vilka effektiva arbetsformer som kan användas med syfte att säkra 

att vi utgår ifrån vad som är bäst för individen och att individen är på rätt 

plats.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 
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§ 60 Information från utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling  

Information 

Ola Götesson informerar om hantering av ärendet gällande 

Vårdsamordningsuppdraget och att föredragning i ärendet sker på 

Kommunalt forum den 9 september.  

 

Information delges om aktuellt läge avseende personal på Kommunal 

utveckling. De statliga stimulansmedel som Kommunal utveckling tidigare 

har fått del av betalas numera ut direkt till kommunerna, med anledning av att 

länets socialchefer önskar att Kommunal utvecklings verksamhet även 

fortsättningsvis bedrivs i befintlig omfattning kan det innebära att 

kommunernas grundfinansiering behöver öka. 

 

Ola Götesson informerar om att befintligt Samverkansavtalet avseende 

Barnahus i Jönköpings förlängs med ytterligare två år, till och med 2018-12-

31. 

 

Information delges om ärendet avseende begäran om yttrande från 

Datainspektionen. Kommunal utveckling efterfrågade själva en granskning av 

en genomförd inventering med syfte att få vägledning och säkra upp att det 

hanteras på rätt sätt.  

 

§ 61 Regionförstoring  

Information 

Marie Johansson föreslår att ärendet diskuteras på nästa PKS den 4 

november.  
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§ 62 Handläggning av tilläggsavtal till huvudavtal gällande 

naturbruksgymnasierna i Jönköpings län, RJL 

2016/1458 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att ställa sig bakom förslaget om förtydligande av tilläggsavtalet till 

huvudavtalet gällande naturbruksgymnasierna i Jönköpings län och 

rekommendera länets kommuner att godkänna förslaget om förtydligande, 

enligt bilaga. 

 

Information 

Ola Lundmark informerar om förslaget avseende förtydligande av 

tilläggsavtalet till huvudavtalet gällande naturbruksgymnasierna i Jönköpings 

län. Förtydligandet avser verksamhetens innehåll och den ekonomiska 

regleringen av elevkostnaderna.   

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling och länets kommuner 

 

§ 63 Anmälningsärenden, RJL 2016/8 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna. 
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§ 64 Övriga frågor – Cosmic Link 

Information 

Anders Wilander efterfrågar information om hur arbetet går avseende att hitta 

en trygg och säker informationsöverföring mellan huvudmännen. Ola 

Götesson delger att regionen har beslutat att det är systemet Cosmic Link som 

gäller. Cosmic Link kommer inte att lösa alla problem och av den 

anledningen måste undersökning genomföras avseende vilka problem som 

inte kommer att lösas och hur det ska hanteras. En kommunanalys behöver 

genomföras för att synliggöra vilka konsekvenserna blir för varje enskild 

kommun. Ola Götesson delger att redovisning i ärendet kommer att ske till 

PKS.    

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Sandra Widheimer 

 

Justeras datum: 2016-09-26 

 

 

Andreas Sturesson   Annelie Hägg 

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2016-09-05 har 2016-09-26 anslagits på Region Jönköpings län, 

Kommunal utvecklings anslagstavla, intygar:  

Sandra Widheimer

 


