
 

PROTOKOLL 1(15) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 65 – 85 
 

Tid:  2016-11-04, 09.00–12.30 

 

  
 

 

 

Plats:  Kommunal utveckling, Västra storgatan 18 A, Jönköping 

 

Närvarande:   

Beslutande:  Andreas Sturesson, ordförande, Hans-Göran Johansson, Anna-Carin 

Magnusson, Marie Johansson, Linda Danielsson § 69-80 och 82-85, 

Annelie Hägg § 68-80 och 82-85, Arne Ottosson, Anders Wilander § 

65-77 och 81, Lars-Erik Fälth, Henrik Tvarnö, Gunnar Pettersson och 

Ann-Marie Nilsson (adjungerad)  

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:   Sandra Widheimer 

 

Övriga närvarande: Mattias Vejklint, Annica Malmer, Eva Gunnarsson, Victoria Allard 

och Carina Hellström 

 

 

§ 65  Inledning 
Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde.  

 

§ 66 Justerare 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Hans-Göran 

Johansson. 

 

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

Information om flyktingsituationen och Mediacenter Jönköpings län. 
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§ 68 Information avseende utveckling av den 

länsgemensamma tillnyktringsenheten till en integrerad 

mottagning, LJ 2014/628  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Mattias Vejklint informerar och visar bifogad powerpointpresentation. Arbete 

pågår med syfte att hitta en ledig lokal för den länsgemensamma 

tillnyktringsenheten. Information delges avseende uppdraget att tillsammans 

med utredningen av TNE alternativ förvaring i arrest också genomföra en 

översyn av befintlig missbruks- och beroendevård inom kommuner och 

Region Jönköpings län med syfte att föreslå en verksamhet som kan erbjuda 

en sammanhängande vårdkedja till länets invånare avseende missbruks- och 

beroendevård. Information delges avseende nuläget, utgångpunkter samt vilka 

verksamheter och områden som omfattas av uppdraget. 

 

Diskussion 

En diskussion förs avseende vikten av att genomföra en översyn avseende 

vilka arbetsuppgifter som kommer att genomföras i den nya verksamheten 

och därmed ta bort de arbetsuppgifterna från befintlig verksamhet. Ola 

Götesson poängterar att den nya verksamheten inte kommer att innebära 

någon volymökning. Etableringen av Barn- och ungdomshälsan nämns som 

ett gott exempel att ta lärdom av. Det finns behov av att ledamöterna i PKS är 

ett stöd i förankringsarbetet i sina respektive kommuner.    
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Bakgrund 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2016-05-19 att godkänna 

kostnads- och fördelningskalkylen för den länsgemensamma 

tillnyktringsenheten.  

 

§ 69 Information om arbetet inom Miljösamverkan f 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Annica Malmer visar bifogad powerpointpresentation och informerar om att 

syftet med Miljösamverkan f är att effektivisera miljö- och 

hälsoskyddsarbetet i länet och ge ett stöd till myndighetsutövning (tillsyn) 

och till mer informativa och förebyggande insatser. Information delges om 

mål, organisation, styrning och budget samt vad som är på gång inom 

Miljösamverkan f. Annica Malmer informerar om verksamhetsplanen för 

2017.   

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan diskuterar behovet av att arbeta mer 

likvärdigt i kommunerna och att de underlag som arbetas fram på ett tydligare 

sätt beaktar rimligheten av den ekonomiska konsekvens som arbetet kan 

medföra i kommunerna. Ola Götesson föreslår att PKS framöver informeras 

om de underlag som arbetas fram inom Miljösamerkan f med syfte att kunna 

ge återkoppling på det länsövergripande arbetet.  
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§ 70 Beslut avseende Verksamhetsplan för Miljösamverkan f 

2017-2019, RJL 2015/475 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna Verksamhetsplan för Miljösamverkan f 2017-2019, 

 

att rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag till beslut. 

 

Beslutet skickas till 

Föredragande länssamordnare Annica Malmer och länets kommuner 

 

§ 71 Information om arbetet inom området FoUrum fritid 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Eva Gunnarsson informerar om arbetet inom FoUrum fritid och visar bifogad 

powerpointpresentation. Information delges om att de huvudområden som 

verksamheten arbetar med är: natur och friluftsliv, förenings- och 

idrottsverksamhet samt den öppna ungdomsverksamheten. Eva Gunnarsson 

informerar om de regionala nätverken inom fritidsområdet samt vad som är 

på gång på området. Ett nytt nationellt boknings- och bidragssystem inom 

kultur och fritid håller på att framarbetas och beräknas vara klart under våren 

2018. I dagsläget är nio av länets tretton kommuner med i systemet och Ola 

Götesson anser att samtliga av länets kommuner borde vara med och 

uppmanar de återstående fyra kommunerna att också ansluta sig. Via 
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www.fritidsnätet.se finns information om olika kultur- och fritidsaktiviteter 

som erbjuds till personer med funktionshinder.  

 

§ 72 Information avseende Handlingsplan IT-stöd för 

informationsöverföring, RJL 2015/1806 
Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Carina Hellström informerar om handlingsplanen IT-stöd för 

informationsöverföring och visar bifogad powerpointpresentation. 

Information delges om tidsplanen samt om arbetet inom de olika 

delområdena: juridik, verksamhetsanalys, kravspecifikation, analyser samt 

eventuell systemjämförelse utöver sammanhållen vårdplanering (SVPL).  

 

Arbetet inom handlingsplanen sker i samverkan med det stora projektet Trygg 

och säker vård och omsorg och med syfte att göra arbetet effektivt är det även 

en del av delprojektet Digitala lösningar. Det finns behov av att på 

regeringsnivå lyfta behovet avseende system för informationsöverföring 

utanför sammanhållen vårdplanering. Carina Hellström delger att arbetet till 

stora delar kommer att färdigställas under december månad.  

 

Victoria Allard informerar om att tidsplanen för införande av Cosmic LINK i 

länets kommuner är under hösten 2017, vilket kan komma att justeras med 

anledning av nya besked från regionens IT-enhet, ITC. Carina Hellström 

delger att det även i framtiden finns behov av att se över vilka reservsystem 

som ska finnas, vilket även behöver lyftas på nationell nivå. Ola Götesson 

delger att det sker ett omfattande arbete på området med syfte att bland annat 

http://www.fritidsnätet.se/
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hitta fungerande arbetsformer och att det finns behov av att avsätta medel för 

arbetet. 

 

Diskussion 
Primärkommunalt samverkansorgan diskuterar IT-stöd för 

informationsöverföring och anser att den tids- och kostnadseffekt som 

kommunaliseringen av hemsjukvården har medfört är mycket allvarlig.   

 

§ 73 Beslut avseende kompletterande budget för Vård- och 

omsorgscollege i Jönköpings län, exklusive Höglandet, 

RJL 2015/221 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna kompletterande förslag till budget för ansökan om två lokala 

VO-college för integrering med Höglandets regionala VO-college, 

 

att rekommendera Jönköpings kommun inklusive Habo, Mullsjö kommuner, 

Tranås och GGVV att anta ovanstående förslag till beslut.  

 

Information 

Ola Götesson informerar om den kompletterande budgeten för Vård- och 

omsorgscollege i Jönköpings län.    

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende 

förankringsprocessen avseende Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län 

och anser att det finns behov av en processbeskrivning avseende hur ärenden 

förankras innan de hanteras i PKS. PKS fattar enbart rekommendationsbeslut 
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och de medför en förväntan om att länets kommuner ska besluta enligt PKS 

rekommendation. Ola Götesson delger att länets socialchefer och skolchefer 

har informerats i ärendet men att även kommuncheferna borde fått samma 

information, vid behov kan Ola Götesson informera kommunerna ytterligare i 

ärendet. Integreringen av de två nya lokala VO-collegen ska ske med 

Höglandets regionala VO-college, vilket tydliggörs i beslutsformuleringen. 

 

Bakgrund 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2016-09-05 bland annat att gå 

vidare med ansökan om lokala VO-college och att PKS vid behov justerar 

finansieringsplan och tidsplan.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling och Jönköpings kommun 

inklusive Habo, Mullsjö kommuner, Tranås och GGVV 

 

§ 74 Information om Samverkansavtal avseende 

naturbruksutbildning i Jönköpings län 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att Hans-Göran Johansson deltar istället för Marie Johansson på mötet med 

Utvecklingsråd för naturbruk den 15 december samt att uppföljning avseende 

antagningsläget och ekonomin för naturbruksutbildningarna i Jönköpings län 

tas upp vid nästkommande möte med PKS. 

 

Information 

Marie Johansson delger att hon inte har möjlighet att medverka på mötet med 

Utvecklingsråd för naturbruk den 15 december.  
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Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan diskuterar behovet av information 

avseende antagningsläget och ekonomin för naturbruksutbildningarna i 

Jönköpings län.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  

 

§ 75 Information om budgetuppföljning 2016-08-31 för 

Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna och att den 

ekonomiska redovisningen bifogas protokollet samt att det ekonomiska 

underlaget i framtiden bifogas handlingarna som skickas ut innan 

sammanträdet.  

 

Information 

Ola Götesson visar bifogad powerpointpresentation och informerar om att 

delårsrapporten 2016-08-31 för Kommunal utveckling beskriver olika 

händelser som skett inom verksamheten och uppmanar PKS att sprida den i 

sina respektive kommuner. Information delges om att prognosen för hela 

2016 visar på en förbrukning av totalt 30 miljoner kronor vilket kommer 

innebära att 27, 6 miljoner kronor återstår i sparade balanser till 2017. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan önskar att det ekonomiska underlaget i 

framtiden bifogas handlingarna som skickas ut innan sammanträdet.  
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Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 76 Återrapportering från Länsstyrelsens råd avseende 

klimat, jämställdhet och integration 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att minnesanteckningarna från Länsstyrelsens råd avseende klimat, 

jämställdhet och integration vidarebefordras till PKS samt att 

Landshövdingen Håkan Sörman bjuds in till ett kommande möte med PKS. 

 

Information 

Lars-Erik Fälth rapporterar från Länsstyrelsens råd avseende klimat och 

delger att information om klimatrådet finns på hemsidan www.klimatradet.se.  

En viktig uppgift för klimatrådet är att fånga vad som sker i länet och sprida 

goda exempel. Klimatrådets vision är att Jönköpings län ska vara ett 

plusenergilän senast 2050. 

 

Marie Johansson rapporterar från Länsstyrelsens råd avseende jämställdhet 

och delger bland annat att regeringen avser att inrätta en 

jämställdhetsmyndighet. Ett seminarium om jämställt föräldraskap kommer 

att genomföras den 2 december med arbetsgivare som målgrupp. 

Minnesanteckningarna från jämställdhetsrådets möten skickas till Ola 

Götesson för vidarebefordran till PKS. 

 

Lars-Erik Fälth rapporterar från Länsstyrelsens råd avseende integration och 

delger att en stor uppgift för integrationsrådet är att fånga vad som sker i länet 

http://www.klimatradet.se/
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och sprida goda exempel. Minnesanteckningarna från möten med 

integrationsrådet skickas till Ola Götesson för vidarebefordran till PKS.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan diskuterar vikten av att de 

kommunstyrelseordförande som är representanter i Länsstyrelsens olika råd 

har ett kommunperspektiv och därmed representerar samtliga av länets 

kommuner. Ola Götesson informerar om att Kommunal utveckling önskar 

utveckla samarbetet med Länsstyrelsen. Det finns behov av att informera 

Landshövdingen om PKS och Kommunal utvecklings verksamhet.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 77 Dialog om Ägardirektiv för Smålands Turism AB 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Anna-Carin Magnusson informerar om förslaget till Ägardirektiv för 

Smålands Turism AB. På Kommunalt forum den 9 december kommer förslag 

till budget och verksamhetsplan 2017 för Smålands Turism AB att hanteras 

samt samråd att ske kring ägardirektiven.  
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§ 78   Genomgång av ärenden på Kommunalt forums 

dagordning den 11 november och 9 december 

Information 

Marie Johansson informerar om vilka ärenden som finns med på 

dagordningen till Kommunalt forum den 11 november. Det är många ärenden 

på dagordningen vilket dessvärre innebär att det inte finns utrymme för 

djupare diskussioner. 

 

§ 79  Inkomna frågeställningar 
Inga övriga frågeställningar har inkommit. 

 

§ 80 Information från utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att ärendet avseende psykologutredningen hanteras på nästa möte med PKS 

samt att Kommunalt forum informeras om länets arbete angående fördjupad 

analys av KomHemavtalet. 

 

Information och diskussion 

Ola Götesson informerar om den framtida finansieringen av Kommunal 

utveckling och behovet att genomföra en översyn av avtalen avseende 

medlemsavgiften samt grundfinansieringen av FoUrum social välfärd och 

hälso- och sjukvård. Medelemsavgiften har varit densamma sedan 

verksamhetens start och behöver justeras med anledning av att verksamheten 

har vuxit samt att statsbidraget helt upphör från och med 2018. Ett förslag är 

framarbetat som innebär att medlemsavgiften finansierar stabens 4,65 

årsarbetare. Det finns även behov av en ökad grundfinansiering av FoUrum 
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social välfärd och hälso- och sjukvård och ett förslag med en slimmad 

grundbemanning är framtagen som godkänts av länets socialchefer. Ola 

Götesson betonar att Kommunal utveckling är en föregångare i Sverige och 

att verksamheten även fortsättningsvis kommer att söka externa medel vilket 

kan innebära en minskning av den kommunala finansieringen. PKS önskar ett 

ekonomiskt underlag avseende den framtida finansieringen av Kommunal 

utveckling samt avseende Kurs- och konferensverksamheten. Ärendet 

avseende den framtida finansieringen av Kommunal utveckling kommer att 

hanteras av PKS i december. 

 

En rapport delges från socialchefernas diskussion angående fördjupad analys 

av KomHemavtalet och att arbete påbörjats avseende dialog om vilka 

samverkansfrågor som behöver fördjupas. Ola Götesson anser att arbetet 

behöver utgå ifrån vad som är bäst för individen. PKS poängterar att 

socialcheferna behöver konkretisera vad det är som ska följas upp ytterligare 

samt att Kommunalt forum ska informeras om länets arbete med en fördjupad 

analys av KomHemavtalet. 

 

Ola Götesson informerar om att kallelse till PKS numera även skickas till 

kommuncheferna för kännedom. 

 

Information om den länsgemensamma tillnyktringsenheten delgavs under § 

68. 

 

Ola Götesson informerar om att ett omtag sker avseende den Personliga 

ombudsverksamheten vilket bland annat innebär att de personliga ombuden 

kommer att ha sin anställning i Kommunal utveckling. 

 

Information delges om att en bilaga till psykologutredningen är framtagen i 

samverkan. PKS anser att det finns behov av att arbetsgruppen arbetar vidare 
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med underlaget med syfte att alla kommuner ska kunna ställa sig bakom 

underlaget samt att ärendet sedan hanteras av PKS. 

 

Information om Kommunal utvecklings samarbete med Länsstyrelsen delgavs 

under § 76. 

 

En workshop med tema Strategi för hälsa genomförs i samverkan med SKL 

den 10 mars 2017 i Jönköping. Aktiviteten riktar sig till både tjänstemän och 

politiker i Jönköpings län.  

 

Ola Götesson informerar om att Mänskliga rättighetsdagarna genomförs i 

Jönköping den 9-11 november 2017. 

 

§ 81 Kommunal utvecklings medverkan på Almedalen 2017  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna Kommunal utvecklings medverkan på Almedalen 2017, även 

utan samverkanspart, under förutsättning att Kommunal utveckling skapar ett 

programinnehåll av god kvalitet som kan motivera verksamhetens 

medverkan. PKS ger Ola Götesson mandat att besluta avseende Kommunal 

utvecklings medverkan på Almedalen 2017. 

 

Information 

Ola Götesson informerar om svårigheten med att hitta en samverkanspart 

inför medverkan på Almedalen 2017. Kommunal utveckling är en unik 

organisation och det finns inte samma struktur på andra platser i landet. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om möjligheten att 
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samverka med andra organisationer som också arbetar med utvecklingsfrågor. 

PKS anser att Almedalen är en viktig utvecklingsarena och att det är positivt 

att Kommunal utveckling medverkar på Almedalen med anledning av att det 

bland annat skapar förutsättningar för att förädla kontakten med befintliga 

samverkanspartners som exempelvis SKL och Socialstyrelsen. En 

förutsättning för att Kommunal utveckling ska medverka på Almedelen är att 

det finns ett programinnehåll av god kvalitet som kan motivera 

verksamhetens medverkan. 

 

§ 82 Regionförstoringen  
Ärendet utgår från dagordningen. 

 

§ 83 Anmälningsärenden, RJL 2016/8 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

 

§ 84 Övriga frågor – Information om flyktingsituationen 

Information 

Andreas Sturesson informerar om flyktingsituationen i Jönköpings kommun 

och att socialförvaltningen bedömer att en stor del av de nyanlända 

flyktingarna kommer att utvisas. Jönköpings kommun har, i samverkan med 

polisen och Migrationsverket, påbörjat ett arbete kring hur vi möter de 

människor som berörs av en avvisning samt vad det innebär för 

verksamheternas medarbetare. Arbetet kan metodmässigt vara likvärdigt i 

länets kommuner och Andreas Sturesson delger att PKS kan få det av 

underlaget när arbetet är färdigställt i Jönköpings kommun. 
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§ 85 Övriga frågor – Mediacenter Jönköpings län 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att PKS i framtiden för en dialog när Mediacenter Jönköpings län önskar höja 

avgiften, innan beslut i ärendet tas i respektive kommun. 

 

Information 

Ann-Marie Nilsson informerar om att Mediacenter Jönköpings län under två 

år äskat om höjd avgift och att Jönköpings kommun, som enda kommun i 

länet, har beslutat att avslå denna begäran. Det finns behov av att PKS i 

framtiden diskuterar Mediacenters äskan om höjd avgift innan beslut i ärendet 

tas i respektive kommun. 

  

 

Vid protokollet 

 

 

Sandra Widheimer 

 

Justeras datum: 2016-11- 

 

 

Andreas Sturesson   Hans-Göran Johansson  

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2016-11-04 har 2016-11-    anslagits på Region Jönköpings län, Kommunal 

utvecklings anslagstavla, intygar:  

Sandra Widheimer

 


