
 

PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 77 – 90 
 

Tid:  2017-12-07, 09.00–12.00 

 

  
 

 

 

Plats:  Kommunal utveckling, Västra storgatan 18 A, Jönköping 

 

Närvarande:   

Beslutande:  Andreas Sturesson, ordförande, Hans-Göran Johansson § 77-84, 

Gunnar Pettersson, Anna-Carin Magnusson, Marie Johansson § 77-89, 

Stefan Gustafsson § 77-84, Gert Jonsson, Kristine Hästmark, Anders 

Wilander, Lars-Erik Fälth, Henrik Tvarnö, Linda Danielsson, Annelie 

Hägg 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:   Sandra Widheimer 

 

Övriga närvarande: Isabell Mortensen, Eva Gunnarsson, Frank Isaksson, Thomas 

Tryggvesson, Ulrika Stefansson, Ulrika Börjesson, Lars Johansson 

och Stefan Claesson 

 

 

§ 77  Inledning 

Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde.  

 

§ 78 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kristine Hästmark. 

 

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

ärendet Information från utvecklingschefen kompletteras med information om 

Vård- och omsorgscollege, IT-spåret, Fjärrundervisning samt Inkomna 

beslutsunderlag. 
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§ 80 Information om arbetet med 

brukarmedverkan/brukarrevisioner 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.  

 

Information 

Isabell Mortensen informerar om arbetet med brukarinflytande genom 

brukarstyrd brukarrevision och visar bifogad powerpointpresentation. En 

brukarstyrd brukarrevision är en kvalitetsundersökning av en verksamhet med 

syfte att belysa och tillvarata människors erfarenheter av de verksamheter de 

använder sig av.   

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan betonar vikten av att sträva efter 

jämlikhet i arbetet med brukarstyrda brukarrevisioner.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 
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§ 81 Information om arbetet inom FoUrum fritid  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.  

 

Information 

Eva Gunnarsson informerar om läget och vad som är på gång inom FoUrum 

fritid och visar bifogad powerpointpresentation. Frank Isaksson delger 

information om den statliga satsningen som avser sommarlovsmedel och som 

genomförs under perioden 2016-2019. Frank Isaksson betonar värdet av att 

länets kommuner fortsätter med de kostnadsfria sommarlovsaktiviteterna för 

barn och unga även efter 2019.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 82 Rapportering avseende den fördjupade uppföljningen 

av volym- och kostnadsutveckling inom 

hemsjukvården, RJL 2015/999 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna, 

 

att uppföljningen omfattar förändring av personalstyrkan och antalet brukare, 

 

att Region Jönköpings län kontinuerligt informeras om resultatet som 

framkommer.  
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Information 

Thomas Tryggvesson delger en rapport avseende den fördjupade 

uppföljningen av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården och 

visar bifogad powerpointpresentation. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende behovet av 

att uppföljningen omfattar förändring av personalstyrkan och antalet brukare. 

Region Jönköpings län behöver kontinuerligt informeras om resultatet som 

framkommer i uppföljningen med anledning av att resultatet kommer att ligga 

till grund för den omförhandling som kommer att genomföras av KomHem-

avtalet. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 83 Information från utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att stryka sammanträdet med PKS den 6 september 2018.  

 

Information 

Utvecklingschefen informerar om att den andra kvalitativa uppföljningen 

inom ramen för KomHem-avtalet integreras i arbetet med att formulera 

överenskommelsen för samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård i Jönköpings län. Resultatet från den fördjupade 

uppföljningen av volym- och kostnadsutvecklingen inom hemsjukvården 
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kommer att ligga till grund för den omförhandling som kommer att 

genomföras av KomHem-avtalet. Länets hälso- och sjukvårdschefer, 

medicinskt ansvariga sjuksköterskor, socialchefer med flera kommer även att 

gå igenom befintligt KomHem-avtal med syfte att göra en bedömning 

avseende vad som behöver förändras. Ambitionen är att uppföljningen ska 

vara klar så fort som möjligt och senast vid halvårsskiftet 2018. 

 

Information delges om förslag på uppdrag och representation för styrgruppen 

för Kurs- och konferensverksamheten. 

 

Utvecklingschefen informerar om att utredningen Palliativ vård i Jönköpings 

län är förlängd till och med den 31 mars 2018. 

 

Information delges om de ärenden som hanterats av Reko den 14 november 

2017.  

 

Utvecklingschefen ställer frågan om det, med anledning av det är val nästa år, 

finns behov av att ställa in planerat sammanträde med PKS den 6 september 

2018.  

 

Information delges att arbetet avseende Vård- och omsorgscollege fortlöper 

enligt plan samt att mötet med Höglandets kommunalförbund genomförs den 

8 december. Riksorganisationen för Vård- och omsorgscollege har informerat 

om att det finns möjlighet att sammanföra två regionala college. 

 

Utvecklingschefen informerar om att det nu finns en 

finansieringsöverenskommelse för IT-spåret, vilken omfattar fem år. Med 

anledning av att regionen inte vill ha fortsatt ansvar för värdskapet av IT-

spåret kommer en överenskommelse att framarbetas som innebär att 
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funktionshinderområdet på Kommunal utveckling tar över värdskapet för IT-

spåret. 

 

Information delges om SKLs arbete avseende fjärrundervisning och deras 

önskan om ett politiskt stöd från länets kommuner för att skynda på processen 

med att lägga fram en proposition med syfte att öka möjligheterna till 

fjärrundervisning och samverkan. Ambitionen är att den nya lagen ska kunna 

träda i kraft den 1 juli 2018.  

 

Utvecklingschefen informerar om att det om att det saknas en del 

beslutsunderlag, i olika ärenden, från länets kommuner. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende 

representationen i styrgruppen för Kurs- och konferensverksamheten samt 

behovet av att förankra förslaget innan det hanteras för beslut av PKS. PKS 

anser att det finns behov av att stryka det inplanerade sammanträdet med PKS 

den 6 september 2018 samt att det finns behov av att länets skolchefer skriver 

fram ett förslag om fjärrundervisning som undertecknas av samtliga 

kommunstyrelseordföranden i länet. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  
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§ 84 Beslut avseende överenskommelse om samverkan för 

trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård i Jönköpings län, RJL 2017/2982 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna förslag till överenskommelse om samverkan för trygg och säker 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län med följande 

förtydligande; att fram till och med 2018-02-28 sker ersättning enligt 

betalningsansvarslag (1990:1404), 

 

att uppdra åt utvecklingschefen för Kommunal utveckling att säkerställa att 

formuleringarna under punkt Fastställande och giltighet är formellt juridiskt 

korrekta, 

 

att protokollet är omedelbart justerat, 

 

att rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag till beslut.  

 

Information 

Ulrika Stefansson visar bifogad powerpointpresentation och delger 

information om den reviderade versionen av överenskommelse om 

samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 

Jönköpings län. Resultat delges från genomförd simulering avseende följande 

dagar: 2 och 7 dagar kontra 3 dagar, se bilaga.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende behovet av 

att i överenskommelsen förtydliga att fram till och med 2018-02-28 sker 
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ersättning enligt betalningsansvarslag (1990:1404) samt att säkerställa att 

formuleringarna under punkt Fastställande och giltighet är formellt juridiskt 

korrekta. Protokollet justeras omedelbart. 

 

Bakgrund 

Primärkommunalt samverkansorgan förde den 10 november 2017 en 

diskussion avseende vilka delar som behöver justeras och utvecklas i 

förslaget till överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling och länets kommuner 

 

§ 85 Information om budgetuppföljning Kommunal 

utveckling 2017-10-31 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.  

 

Information 

Ola Götesson delger en budgetuppföljning för Kommunal utveckling per den 

sista oktober 2017.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 86 Inkomna frågeställningar  
Inga övriga frågeställningar har inkommit. 
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§ 87   Genomgång av ärenden på Kommunalt forums 

dagordning den 8 december 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om behovet av att 

Kommunalt forum i större omfattning hanterar frågor avseende regional 

utveckling.  

 

§ 88 Information om resultatet från genomförd utvärdering 

av Barnahus i Jönköpings län 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Ulrika Börjesson delger en muntlig delrapport från utvärderingen av 

Barnahus i Jönköpings län, informerar om utvärderingens innehåll och att 

utvärderingen fokuserat på samverkan inom verksamheten. Samverkan inom 

Barnahus i Jönköpings län ska leda till ökad säkerhet för barnen och en ökad 

effektivitet för det arbete som sker inom verksamheten. Information delges 

avseende styrkor och farhågor avseende samverkan inom barnahusets 

verksamhet. Ola Götesson informerar om att länets socialchefer arbetar med 

utveckling av barnahusverksamheten, bland annat utifrån de 

förbättringsförslag som framkommer i utvärderingen.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om behovet av 

handledning för verksamhetens samordnare samt vikten av att barnen kan 

träffa alla berörda professioner vid ett och samma tillfälle. 
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Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 89 Information avseende antagningsläge och ekonomi för 

naturbruksutbildningen i Jönköpings län 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Lars Johansson och Stefan Claesson informerar om antagningsläge och 

ekonomi för naturbruksutbildningen i Jönköpings län och visar bifogad 

powerpointpresentation. Intresset för naturbruksutbildningarna i länet är stort 

och samverkan sker numera även med kommunerna Hylte och Halmstad. 

Resultatutvecklingen för verksamheten har under året varit mycket god.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan är positiva till den goda 

resultatutvecklingen.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 
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§ 90 Anmälningsärenden, dnr RJL 2017/51  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.  

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Sandra Widheimer 

 

Justeras datum: 2017-12-13 

 

 

Andreas Sturesson   Kristine Hästmark 

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2017-12-07 har 2017-12-    anslagits på Region Jönköpings län, Kommunal 

utvecklings anslagstavla, intygar:  

Sandra Widheimer

 


