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Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 49 – 65 
 

Tid:  2018-10-11, 09.00–12.00 

 

  
 

 

 

Plats:  Kommunal utveckling, Västra storgatan 18 A, Jönköping 

 

Närvarande:   

Beslutande:  Andreas Sturesson, ordförande, Gunnar Pettersson, Anna-Carin 

Magnusson, Stefan Gustafsson, Gert Jonsson, Kristine Hästmark, 

Lars-Erik Fälth, Henrik Tvarnö, Linda Danielsson, Annelie Hägg och 

Ann-Marie Nilsson (adjungerad), Anton Sjödell (tjänstgörande 

ersättare), Mikael Stenquist (tjänstgörande ersättare), Ulla Gradeen § 

53-65 (tjänstgörande ersättare) 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:   Sandra Widheimer 

 

Övriga närvarande: Pia Persson, Carina Helgesson-Björk, Iréne Josephson, Göran 

Svensson och Azra Muranovic´  

 

 

§ 49  Inledning 

Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde.  

 

§ 50 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anna-Carin 

Magnusson. 

 

§ 51 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag. 
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§ 52 Rapportering avseende arbetet med att etablera ett 

länsgemensamt regionalt Vård- och omsorgscollege, 

RJL 2015/221 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.   

 

Information 

Carina Helgesson-Björk och Pia Persson informerar om att arbetet med att 

etablera ett länsgemensamt regionalt Vård- och omsorgscollege fortskrider 

enligt plan och att verksamheten kommer att starta igång den 1 januari 2019. 

Länets socialchefer och skolchefer samt Kommunal och Region Jönköpings 

län har haft i uppdrag att utse representanter till den nya länsgemensamma 

Regionala styrgruppen. Bildandet av den nya länsgemensamma Regionala 

styrgruppen är klart.  

 

Den länsgemensamma verksamheten kommer att utgå från höglandets 

certifiering. De två nya lokala vård- och omsorgcollegen ska också certifieras 

och även det arbetet ligger i fas. Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

informerar om att tjänsten som länssamordnare behöver rekryteras med 

anledning av att den regionala samordnaren på höglandet valt att tacka nej till 

den tjänsten. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan delger att de är nöjda med 

informationen.  

 



 

PROTOKOLL 3(14) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 49 – 65 
 

Tid:  2018-10-11, 09.00–12.00 

 

  
 

 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 
§ 53 Beslut avseende arbetsordning för Primärkommunalt 

samverkansorgan, RJL 2018/1547 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna ny arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) 

med ikraftträdande den 1 januari 2019, med PKS önskemål om ändringar och 

förtydliganden, 

 

att rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag till beslut,  

 

att Nässjö och Värnamo kommuner utser revisorer enligt arbetsordningen.   

  

Information 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling informerar om att en jurist i 

Jönköpings kommun har hjälpt till med formuleringarna i arbetsordningen. 

Det som är ändrat i den nya versionen är en uppdatering av 

verksamhetsområden samt förtydligande om att det är kommunstyrelsens 

ordförande i länets kommuner som utses till ledamöter i PKS. Formuleringen 

avseende undertecknande av handlingar är också justerad med syfte att 

överensstämma med formuleringen i verksamhetsavtalet.  

 

Information delges att Nässjö och Värnamo kommuner utser revisorer som 

ska genomföra revision av verksamhet och ekonomi. 
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Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende behovet av 

att i arbetsordningen genomföra följande justeringar och förtydliganden; 

 Under rubriken Verksamhetsområden ska ordet ”regional” tas bort i 

sista meningen, det ska stå utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling. 

 Under rubriken Ordföranden ska det tydliggöras under punkt 2 att 

samverkan främjas med Regionstyrelsen och nämnderna i Region 

Jönköpings län.  

 Under rubriken Ordföranden ska det läggas till en punkt om att 

ordföranden för PKS ska genomföra årliga medarbetarsamtal med 

Kommunal utvecklings utvecklingschef. 

 Formuleringen under rubriken Ersättning till förtroendevalda ändras 

till följande; PKS svarar för arvoden, ersättning för förlorad 

arbetsinkomst, resekostnader och andra ersättningar för ersättare och 

revisorer. Arvoden och ersättningar fastställs av PKS. Om ersättare 

eller revisorer är heltidsarvoderade utgår ingen annan ersättning. 

 Formuleringen under rubriken Övrigt kompletteras med följande; Vid 

rekrytering av ny utvecklingschef för Kommunal utveckling ska PKS 

presidium vara aktiv i hela rekryteringsprocessen. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling och länets kommuner 
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§ 54 Beslut om verksamhetsavtal avseende primärkommunal 

samordning och utveckling, RJL 2018/1548 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna nytt verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning 

och utveckling med ikraftträdande den 1 januari 2019, med PKS önskemål 

om ändringar och förtydliganden, 

 

att rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag till beslut. 

  

Information 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling informerar om att en jurist i 

Jönköpings kommun har hjälpt till med formuleringarna i verksamhetsavtalet.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende behovet av 

att i verksamhetsavtalet genomföra följande justeringar och förtydliganden; 

 Under rubriken Finansiering förtydligas meningen avseende 

underskott enligt följande; Reglering av underskott sker efter att 

eventuella överskott tagits i anspråk, efter beslut i PKS. 

 Under rubriken Finansiering förtydligas meningen avseende överskott 

enligt följande; Överskott förs till nästkommande verksamhetsår, om 

inte annat beslut fattas.  

 Under rubriken Beslutsordning ändras sista meningen i första stycket 

enligt följande; Vid behov av nya tillsvidareanställningar av personal 

ska samråd ske med PKS.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling och länets kommuner 
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§ 55 Fastställande av sammanträdesplan för PKS under 2019 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att byta dag för introduktion och sammanträde den 1 februari men att i övrigt 

godkänna sammanträdesplan för PKS under 2019. 

 

Information 

Utvecklingschefen informerar om att sammanträdesplanen kompletterats med 

en halvdags introduktion till nya och gamla ledamöter.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan diskuterar sammanträdesplanen och 

delger att det finns behov av att byta dag för introduktion och sammanträde 

den 1 februari. Utvecklingschefen för Kommunal utveckling återkommer per 

mail med förslag på annan dag. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling samt ledamöter och ersättare i 

Primärkommunalt samverkansorgan 
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§ 56 Information från utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i 

uppdrag att formulera en gemensam skrivelse avseende Migrationsverkets 

hantering av kommunernas återsök. Skrivelsen bör också belysa hur 

Migrationsverket överprövar kommunala beslut. Nuvarande agerande skapar 

en rättsosäkerhet och kommunerna ersätts inte för sina faktiska kostnader,   

 

att med godkännande lägga övrig information till handlingarna. 

 

Information 

Information delges om de ärenden som hanterats av Reko den 2 oktober 2018.  

 

Sandra Widheimer presenterar Kommunal utvecklings resultatuppföljning för 

tertial 1-2 2018 och visar bifogad powerpointpresentation samt delar ut 

bifogad sammanställning över respektive kommuns närvaro i verksamhetens 

olika nätverk och styrgrupper under aktuell period. 

 

Utvecklingschefen informerar om Kommunal utvecklings medverkan under 

Almedalen 2018. Nio medarbetare var representerade, främst i 

kompetensutvecklingssyfte. Utvecklingschefen delger att Kommunal 

utveckling önskar medverka under Almedalen i samma omfattning och syfte 

även under kommande år. 
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Information delges om att ett fåtal svar har inkommit på skrivelsen avseende 

åtgärder för Lagen om stöd och service. De svar som har inkommit handlar 

om att de mottagit skrivelsen och att de arbetar med frågan.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende behovet av 

en mer detaljerad redovisning av Kommunal utvecklings ekonomi samt en 

ekonomisk återhållsamhet inom verksamheten. Önskemål delges om en 

redovisning, vid kommande sammanträde med PKS, avseende vilka kurser 

som genomförs inom ramen för Kurs- och konferensverksamheten.   

 

En diskussion förs avseende behovet av att länets kommuner kompenseras för 

de utlägg som de haft med koppling till Lagen om stöd och service.   

 

En fråga ställs om avtalet avseende barn- och ungdomspsykiatrin, BUP och 

utvecklingschefen delger att länsöverenskommelsen för barn och unga 

revideras årligen samt att även elevhälsocheferna numera är delaktiga i det 

arbetet.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  

 

§ 57 Inkomna frågeställningar  
Inga övriga frågeställningar har inkommit. 
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§ 58   Genomgång av ärenden på Kommunalt forums 

dagordning den 12 oktober  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.  

 

Information 

Utvecklingschefen informerar om Kommunalt forums dagordning den 12 

oktober. Information delges att länets kommundirektörer har efterfrågat en 

sammanställning över vilket arbete som sker i länet avseende digitalisering 

samt vad, bland annat inom välfärdsteknik, som kan genomföras i samverkan.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om höghastighetsbanan 

och Jönköpingsbanan.   

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  

 

§ 59   Inhämtande av synpunkter inför kommande dialog 

avseende den palliativa vården  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att slutrapporten från genomförd utredning avseende den palliativa vården i 

Jönköpings län översänds till PKS. PKS återkommer per e-post till 

Kommunal utvecklings utvecklingschef med synpunkter avseende vad den 

kommande fördjupade uppföljningen bör beakta.   
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Information 

Utvecklingschefen informerar om att PKS i våras fick en redovisning av den 

genomförda utredningen avseende den palliativa vården i Jönköpings län. 

Redovisningen resulterade i att PKS beslutade att ge PKS presidium i 

uppdrag att, tillsammans med nämnden för folkhälsa och sjukvårds 

presidium, ta fram ett förslag avseende nytt utredningsuppdrag. PKS 

presidium önskar synpunkter, inför kommande presidieöverläggning, 

avseende vad kommande utredning ska beakta.   

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om behovet av att 

tydliggöra ansvarsfördelningen samt att förbättra stödet till bland annat unga 

med behov av palliativ vård och deras anhöriga. Det finns behov av 

individanpassade lösningar.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  

 

§ 60 Information om Kommunal utvecklings 

forskningsstrategi, RJL 2018/739 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Iréne Josephson informerar om Kommunal utvecklings forskningsstrategi och 

visar bifogad powerpointpresentation. Information delges bland annat om 
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forskningsstrategins syfte, forskningens centrala uppgifter, framgångsfaktorer 

samt nuläget vad avser verksamhetens arbete med koppling till forskning.  

 

Iréne Josephson visar bifogad powerpointpresentation och informerar om 

projektet Stöd till placerade barns föräldrar som blivit beviljat 

forskningsbidrag om knappt fem miljoner kronor via Forte. Projektet kommer 

att genomförs under perioden december 2018 - november 2021, i samverkan 

med Göteborgsregionen och Göteborgs universitet.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om behovet av 

verksamhetsnära forskning, tvärsektoriell forskning samt att förstärka 

forskningen inom Kommunal utveckling. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 61 Information om resultatet från projektet FIFA - 

Förebyggande insatser till familjer med 

missbruksproblem 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Iréne Josephson informerar om resultatet från projektet FIFA - Förebyggande 

insatser i familjer med missbruksproblem och visar bifogad 

powerpointpresentation. Projektet finansierades under 2015-2017 via 
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Folkhälsomyndigheten. Syftet med projektet var att uppmärksamma, erbjuda 

insatser till och genomföra insatser för personer som lever i familjer med 

missbruksproblem.    

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om att forskning är 

positiv när den leder till utveckling. En utmaning är att bli bättre och kunna 

erbjuda den bästa nivån till länets invånare utan att det innebär en orimlig 

kostnad för kommunerna i länet.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 62 Delrapportering från utvärdering av Kommunal 

utveckling 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Göran Svensson informerar om att arbetet med att genomföra utvärderingen 

av Kommunal utvecklings verksamhet är påbörjat. En utvärderingsenkät är 

utskickad till cirka 360 personer och hittills har den besvarats av cirka 180 

personer. Intervjuer kommer att genomföras med representanter från alla 

nätverk/styrgrupper, medarbetare, brukare och Region Jönköpings län. Ett 

antal telefonintervjuer kommer även att genomföras med externa 

samverkansaktörer. Ett arbetsseminarium genomförs den 14 november och 

slutredovisningen kommer att delges PKS den 6 december. Det har inkommit 
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en del synpunkter, i huvudsak positiva men även en del förbättringsförslag.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 
§ 63 Anmälningsärenden, dnr RJL 2018/119  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.  

 

§ 64 Övriga frågor – KomHem-avtal 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om vad som händer om 

en kommun väljer att inte säga upp befintligt KomHem-avtal. Ordföranden 

informerar om att länets samtliga kommuner måste säga upp avtalet.  

 

§ 65 Övriga frågor – Projekt via Energikontoret Norra 

Småland 

Information 

Linda Danielsson informerar om en förfrågan från Energikontoret Norra 

Småland angående deltagande i ett projekt om biogas samt att även Region 

Jönköpings län arbetar med biogas. Ann-Marie Nilsson informerar om att 

Energikontoret Norra Småland och regionens arbete med biogas är två olika 

arbeten som inte hänger ihop. Energikontoret Norra Småland är en 

projektfinansierad verksamhet. 
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Vid protokollet 

 

 

Sandra Widheimer 

 

Justeras datum: 2018-10-19 

 

 

Andreas Sturesson   Anna-Carin Magnusson  

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2018-10-11 har 2018-10-22 anslagits på Region Jönköpings län, 

Kommunal utvecklings anslagstavla, intygar:  

Sandra Widheimer

 


