
 

PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 66 – 78 
 

Tid:  2018-12-06, 09.00–11.30 

 

  
 

 

 

Plats:  Kommunal utveckling, Västra storgatan 18 A, Jönköping 

 

Närvarande:   

Beslutande:  Marie Johansson, ordförande, Gunnar Pettersson, Anna-Carin 

Magnusson, Stefan Gustafsson, Gert Jonsson, Kristine Hästmark, 

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

Hans-Göran Johansson och Annelie Hägg 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:   Sandra Widheimer 

 

Övriga närvarande: Yvonne Lindén Andersson och Göran Svensson  

 

 

§ 66  Inledning 
Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde.  

 

§ 67 Justerare 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anders Wilander. 

 

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

Nominering av ledamöter till Energikontorets styrgrupp. 
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§ 69 Beslut avseende budget och verksamhetsplan för 

Kommunal utveckling för 2019, RJL 2018/2303 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna budget och verksamhetsplan 2019 för Kommunal utveckling, 

 

att omformulera Kommunal utvecklings sista strategiska mål enligt följande; 

Vår verksamhet ska leda till en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

verksamhet för kommunerna i länet, samt att flytta detta strategiska mål så att 

det ligger överst i förteckningen över verksamhetens strategiska mål, 

 

att utveckla verksamhetens budget- och uppföljningsmodell under våren 

2019, 

 

att rekommendera länets kommuner att anta budget och verksamhetsplan 

2019 till beslut.  

 

Information 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling informerar om Kommunal 

utvecklings verksamhetsplan för 2019 och visar bifogad 

powerpointpresentation. Information delges att verksamhetens beräknade 

omsättning under 2018, vilken anges på sidan 3 i verksamhetsplanen, ska 

korrigeras till 52 miljoner kronor. Yvonne Lindén Andersson delger 

information om verksamhetens budget för 2019. Under 2019 har avgiften för 

FoUrum social välfärd reducerats med 2,4 miljoner kronor.  
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Ordföranden informerar om behovet av att Kommunal utvecklings budget och 

verksamhetsplan hanteras som ett ärende med rekommendationsbeslut för 

länets kommuner.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om betydelsen av att 

Kommunal utveckling minskar kostnaderna och ökar effektiviteten i länets 

kommuner. Det finns behov av att under våren 2019 utveckla verksamhetens 

budgetmodell och uppföljningsmodell. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling och länets kommuner 

 

§ 70 Den årliga utvärderingsenkäten avseende nytta och 

upplevelse av Kommunal utvecklings verksamhet 

Information 

Ordföranden informerar om att det varje år sker en avstämning med 

deltagarna i Kommunal utvecklings olika nätverk och styrgrupper i form av 

en kort enkät kring nytta och upplevelse av verksamheten. Ordföranden 

uppmanar alla att besvarar enkäten, som finns tillgänglig via länk i kallelsen 

till dagens sammanträde. Sista dagen för att fylla i enkäten är den 31 

december 2018. 
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§ 71 Information om resultatet från utvärderingen av 

Kommunal utveckling, RJL 2018/2537 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna, 

 

att utvärderingen blir ett ärende på PKS sammanträde den 7 februari 2019, 

 

att utvärderingen hanteras som ett arbetsmaterial till dess att annat beslut 

fattas av PKS. 

 

Information 

Ordföranden informerar om att underlag från utvärderingen kommer att delas 

ut efter presentationen. Under nästa sammanträde med PKS kommer tid att 

avsättas för gemensam reflektion inom KSO-gruppen avseende resultatet från 

utvärderingen. Medarbetarna på Kommunal utveckling kommer också att 

reflektera över resultatet. KSO-gruppens och medarbetarnas reflektioner bör 

sammanfogas inför beslut om kommande förbättringsarbete.  

 

Göran Svensson visar bifogad powerpointpresentation och informerar om 

resultatet från utvärderingen av Kommunal utveckling samt delar ut 

slutrapport inklusive övriga handlingar. Ordföranden poängterar vikten av att 

utvärderingen skall behandlas på kommande PKS och att det i den mån det 

inte röjer anonymiteten i utvärderingen, delges svar på ledamöternas frågor 

om utvärderingen.  
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Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan diskuterar behovet av att reflektera över 

framtida behov, som till exempel avseende den digitala utvecklingen. Det är 

viktigt att nya kommunstyrelseordföranden, som tillträder efter årsskiftet, får 

del av utvärderingens underlag. Befintliga kommunstyrelseordföranden får i 

uppdrag att delge underlaget till sina efterträdare. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 72 Information från presidieöverläggning med regionen 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Ordföranden informerar om presidieöverläggningen med regionen som 

genomfördes den 3 december. Samtal fördes avseende den palliativa vården 

och regionen godkände PKS önskemål avseende vad en eventuell fördjupad 

utredning ska omfatta. Ett tilläggsuppdrag ska formuleras och förankras i 

presidierna. Samtal fördes även avseende våld i nära relationer och de nya 

presidierna får i uppdrag att diskutera befintliga arbetsformer som finns i 

länet samt vad en eventuell länsgemensam utredning ska innehålla.  

 

Under presidieöverläggningen delgav regionen information om att 

åldersgränsen för ungdomsmottagningarna inte är förändrad i regionens 

budget samt att en fortsatt dialog kommer att föras med kommunerna i 

ärendet. Under presidieöverläggningen diskuterades behovet av att ta fram 

gemensamma indikatorer för strategi för hälsa samt att det finns behov av att 
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rapportera om arbetet med beroendemottagningarna till den politiska 

ledningen.   

 
§ 73 Information från utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att ge utvecklingschefen för Kommunal utveckling och verksamhetens 

kvalitetssamordnare i uppdrag att ta fram en riskanalys för Kommunal 

utveckling samt att med koppling till riskanalysen formulera 

kvalitetsindikatorer för verksamheten, i syfte att förbättra verksamhetens 

resultatuppföljning.  

 

Information 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling delger information om de 

ärenden som hanterats av Reko den 19 november. Ledningssystem för 

samverkan har under hösten reviderats. Revideringarna handlar bland annat 

om att strategigruppernas roll och mandat har förtydligats, länsdelsgrupperna 

har avvecklats och arbetsgrupper bildas istället vid behov för specifika 

uppdrag.  

 

Information delges om Kommunal utvecklings budgetuppföljning 2018-10-

31. Ordföranden informerar om att det finns behov av att ta fram en 

väsentlighets- och riskanalys för verksamheten samt att formulera olika 

kvalitetsindikatorer med koppling till riskanalysen.  

 

Information delges om att det finns behov av att revidera bilagan till 

psykologutredningen. Uppdraget att lyssna in vad länets kommuner och 
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regionen anser i frågan är påbörjat och underlaget ska redovisas under första 

kvartalet 2019. 

 

Utvecklingschefen informerar om SKLs finansiering av 

kunskapsstyrningsmodellen och kvalitetsregistret på nationell nivå. SKL 

kommer att skicka ut rekommendationsbeslut till landets kommuner avseende 

kommunal finansiering av tjänster på SKL med nationella uppdrag.  

 

Information delges om att länets kommundirektörer önskar göra ytterligare en 

skrivelse till Migrationsverket avseende kommunernas ersättning för 

kostnader avseende bland annat assistans.  

 

Utvecklingschefen delger information om skrivelsen angående LSS och 

personlig assistans. Skrivelsen som skickats till Försäkringskassan, 

regeringen, SKL samt övriga berörda instanser har, trots påminnelse, inte 

resulterat i någon stor respons. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende behovet att 

formulera en riskanalys samt ta fram nya kvalitetsindikatorer för 

verksamheten med syfte att utveckla en större transparens och tydlighet för 

verksamheten. Det finns behov av att tydliggöra roller och vem som ska 

ansvara för vilka av verksamhetens mål, både på politisk- och 

tjänstemannanivå. Tydlighet behövs även avseende när och till vad 

kommunerna kan använda sina medel som finns fonderade inom 

verksamheten.  

 

Primärkommunalt samverkansorgan anser att det finns behov av en ny 

skrivelse till Migrationsverket som är undertecknad av länets 

kommunstyrelseordföranden. Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 
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får i uppdrag att formulera förslag till skrivelse, skrivelsen skickas per mail 

till PKS för godkännande. 

 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om behovet av att 

under början av nästa mandatperiod kartlägga vilka uppdrag som 

kommunerna deltar i på SKL.  

 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling får i uppdrag att formulera 

förslag på en gemensam motion från länet som bland annat handlar om att 

beslut avseende finansiering av tjänster på SKL med nationella uppdrag. 

Motionen ska hanteras av PKS för beslut. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  

 

§ 74   Genomgång av ärenden på Kommunalt forums 

dagordning den 7 december  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.  

 

Information 

Ordföranden informerar om ärendena på Kommunalt forums dagordning den 

7 december.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om remisstiden för den 

regionala utvecklingsstrategin, RUS.  
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Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  

 

§ 75 Information om naturbruksutbildningen i Jönköpings 

län 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Ordföranden informerar om att rapport från Stora Segerstad 

Naturbrukscentrum och från Tenhults Naturbruksgymnasium har bilagts 

kallelsen till PKS. Information delges att inplanerat möte med 

utvecklingsrådet för naturbruk den 6 december är inställt och att nytt datum 

kommer att bokas in under våren 2019. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 76 Inkomna frågeställningar – Insikt/Utsikt 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Ordföranden informerar om inkommen frågeställning avseende den politiska 

representationen i styrgruppen för Insikt/Utsikt. Information delges om 
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möjligheten att styrgruppen framöver enbart representeras av tjänstemän och 

att Kommunalt forum kan användas med syfte att få den politiska 

förankringen. I styrgruppen ska det finnas en representant från varje länsdel. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om representationen i 

styrgruppen för Insikt/Utsikt. PKS ledamöter från Mullsjö, Aneby och Gnosjö 

kommuner ansvarar för att föra samtal i ärendet i sina respektive länsdelar 

samt att skicka in ett länsgemensamt underlag till Insikt/Utsikt avseende 

kommunernas representanter i styrgruppen. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 77 Anmälningsärenden, dnr RJL 2018/119  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.  

 
§ 78 Övriga frågor – Nominering av ledamöter till 

Energikontorets styrgrupp 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att utse Carin Wallin och Kenth Williamsson som kommunernas 

representanter i Energikontorets styrgrupp.  
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Information 

Ordföranden informerar om att PKS behöver utse ledamöter till 

Energikontorets styrgrupp. De utsedda representanterna kommer att 

medverka på Energikontorets styrgruppsmöte i mars 2019. Ordföranden 

föreslår att Carin Wallin och Kenth Williamsson har kvar sina uppdrag som 

kommunernas representanter i Energikontorets styrgrupp. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling och Energikontoret 

 
 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Sandra Widheimer 

 

Justeras datum: 2019-01-09 

 

 

Marie Johansson   Anders Wilander 

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2018-12-06 har 2019-01-09 anslagits på Region Jönköpings län, 

Kommunal utvecklings anslagstavla, intygar:  

Sandra Widheimer

 


