
 

PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 1 – 14 
 

Tid:  2019-02-07, 13.00–16.20 

 

  
 

 

 

Plats:  Kommunal utveckling, Västra storgatan 18 A, Jönköping 

 

Närvarande:   

Beslutande:  Ann-Marie Nilsson, ordförande, Susanne Wahlström, Anna-Carin 

Magnusson, Stefan Gustafsson, Gert Jonsson, Beata Allen, Henrik 

Tvarnö, Linda Danielsson, Annelie Hägg och Carina Johansson 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:   Sandra Widheimer 

 

Övriga närvarande: Göran Svensson och Thomas Tryggvesson  

 

 

§ 1  Inledning 
Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde.  

 

§ 2 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Gert Jonsson. 

 

§ 3 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag med följande justeringar: 

Politisk representation i Mediacenters styrelse och Beslutsunderlag till länets 

kommuner. 
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§ 4 Beslut avseende vice ordförande för Primärkommunalt 

samverkansorgan 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att utse Linda Danielsson, KSO Mullsjö kommun, som vice ordförande för 

Primärkommunalt samverkansorgan under aktuell mandatperiod. 

 

Diskussion 

Anna-Carin Magnusson delger att Hans-Göran Johansson föreslår att Linda 

Danielsson utses till vice ordförande för Primärkommunalt samverkansorgan. 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om val av vice 

ordförande och betydelsen av en jämn fördelning över länet för 

representationen i PKS presidium. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 
§ 5 Beslut avseende förslag till plan för arbetet med 

Kommunal utvecklings mål- och 

budgetuppföljningsmodell 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna bifogat offertförslag vilket innebär att PKS under 2019 avsätter 

cirka två dagar för att arbeta med Kommunal utvecklings mål- och 

budgetuppföljningsmodell, med en verkställighet från och med 1 januari 

2020, 

 

att utvecklingsarbetet ska ha en tydlig koppling mot budget och ekonomi. 
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Information 

Ordföranden informerar om att PKS beslutade 2018-12-06 att Kommunal 

utvecklings budget- och uppföljningsmodell ska utvecklas under våren 2019. 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling informerar om att han med 

anledning av det har kontaktat ett konsultföretag och tagit fram ett förslag för 

det fortsatta utvecklingsarbetet.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende förslaget till 

plan för arbetet med Kommunal utvecklings mål- och 

budgetuppföljningsmodell.  

 

Yrkanden/förslag på sammanträdet 

Anna-Carin Magnusson föreslår att beslutsformuleringen kompletteras med 

att utvecklingsarbetet ska ha en tydlig koppling mot budget och ekonomi. 

Gert Jonsson yrkar bifall till förslag till beslut samt till förslag om 

komplettering av beslutsformulering.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 6 Redovisning av resultatet från utvärderingen av 

Kommunal utveckling, RJL 2018/2537 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
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Information 

Göran Svensson informerar om resultatet från utvärderingen av Kommunal 

utveckling och visar bifogad powerpointpresentation.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan diskuterar kommundirektörernas roll 

avseende strategiska framtidsfrågor och för det tvärsektoriella arbetet inom 

Kommunal utvecklings verksamhet. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 
§ 7 Redovisning av Kommunal utvecklings ledningsgrupps 

förslag till handlingsplan med anledning av 

utvärderingen av Kommunal utveckling. Gemensam 

reflektion inom PKS avseende utvärderingsresultatet 

samt beslut avseende innehåll i handlingsplan. 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att återremittera förslag till handlingsplan med anledning av utvärdering av 

Kommunal utveckling, med syfte att göra fler delaktiga i processen, 

 

att uppdra åt PKS ledamöter att ge respektive kommundirektör i uppdrag att 

inhämta synpunkter från berörda förvaltningschefer, 

 

att arbetsgrupp tillsätts bestående av Ann-Marie Nilsson, Linda Danielsson, 

Anna-Carin Magnusson och Carina Johansson som tillsammans med 

utvecklingschefen för Kommunal utveckling tar fram ett förslag till 

handlingsplan, 
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att utvärderingen inte längre är ett arbetsmaterial. 

 

Information 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling informerar om medarbetarnas 

reflektioner avseende utvärderingsresultatet samt ledningsgruppens förslag 

till handlingsplan.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende förslag till 

handlingsplan och behovet att göra både kommundirektörer och berörda 

förvaltningschefer delaktiga i processen samt att en arbetsgrupp behöver 

tillsättas med syfte att ta fram ett förslag till handlingsplan. Det finns behov 

av att kommundirektörernas roll i Kommunal utvecklings verksamhet 

tydliggörs, att verksamheten är flexibel, utvecklar det tvärsektoriella arbetet 

samt stärker sin identitet. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  

 

§ 8   Beslut avseende aktivitetsplan till reviderat KomHem-

avtal, RJL 2018/1556 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna aktivitetsplan till reviderat KomHem-avtal, 

 

att rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag till beslut.  

 

  



 

PROTOKOLL 6(11) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 1 – 14 
 

Tid:  2019-02-07, 13.00–16.20 

 

  
 

 

 

Information 

Thomas Tryggvesson informerar om aktivitetsplan till reviderat KomHem-

avtal. Utvecklingschefen informerar om att länets socialchefer och Reko står 

bakom aktivitetsplanen.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om behovet av att få 

till en mer rättvis finansiering för den kommunala hälso- och sjukvården. I 

dagsläget går de statliga medlen enbart till regionen trots att alltmer 

avancerad sjukvård sker i hemmet.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling och länets kommuner 

 

§ 9   Information från utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna,  

 

att Migrationsverket bjuds in till nästa sammanträde med PKS, 

 

att mötet med Migrationsverket förbereds genom att ge länets 

kommundirektörer i uppdrag att ta fram aktuellt underlag till en 

länsgemensam sammanställning. Gert Jonsson och Anna-Carin Magnusson 

bidrar med gemensamma frågeställningar. 

 

Information 

Utvecklingschefen delger återkoppling från Migrationsverket med anledning 

av skrivelse från PKS. Migrationsverkets generaldirektör önskar samordna ett 
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möte med syfte att bemöta den problematik som finns avseende 

kommunernas fordringar hos Migrationsverket.  

 

Information delges om att Barnahus har omfattats av tre tjänster under en tid. 

Länets socialchefer önskar att regionen bidrar till finansieringen även av den 

tredje samordnartjänsten, vilket de har meddelat att de inte kommer att göra 

under 2019. Länets socialchefer har av den anledningen beslutat att använda 

befintligt statsbidrag med syfte att kunna finansiera den tredje 

samordnartjänsten under året.  

 

Utvecklingschefen informerar om att Jönköpings kommun har beslutat att 

säga upp avtalet avseende Personligt ombud i Jönköpings län och att länets 

socialchefer kommer att få en redovisning av verksamheten under våren. 

Verksamheten finansieras till hälften med statliga medel och omfattar 10-11 

tjänster. 

 

Information delges om de ärenden som hanterats av Reko den 21 januari 

2019.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan anser att det är mycket positivt att 

Migrationsverket önskar samordna ett möte och för en diskussion om behovet 

av att länets kommuner, inför mötet, tar fram aktuellt underlag avseende 

fodringar hos Migrationsverket till en länsgemensam sammanställning. Det 

finns behov av att samtala med Migrationsverket om den rättsosäkerhet som 

bland annat uppstår när kommunerna utför uppdrag utan anvisningar.  

 

En diskussion förs avseende att Barnahus är en verksamhet som sker i 

samverkan med flera aktörer och att samverkansmedel kan användas för att 

finansiera verksamheten med syfte att även regionen ska vara med och bidra. 
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Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om behovet av att få 

underlag på antalet årsarbetare inom den personliga ombudsverksamheten 

samt en beskrivning av nyttan med verksamheten. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  

 

§ 10   Genomgång av ärenden på Kommunalt forums 

dagordning den 8 februari  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.  

 

Information 

Ordföranden informerar om Kommunalt forums dagordning den 8 februari.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om arbetsformerna för 

Kommunalt forum. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  
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§ 11 Inkomna frågeställningar - diskussion om 

kommunernas ekonomiska situation 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende 

kommunernas ekonomiska situation.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 12 Anmälningsärenden, dnr RJL 2019/109  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.  

 
§ 13 Övriga frågor – politisk representation i Mediacenters 

styrelse 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att PKS presidium formulerar en skrivelse och meddelar partidistrikten att 

den nuvarande parlamentariska fördelningen i Mediacenters styrelse ersätts 

med att medlemskommunerna själva tillsätter styrelsens representanter.   
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Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om behovet av att 

medlemskommunerna själva tillsätter representanter i Mediacenters styrelse.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  

 

§ 14 Övriga frågor – beslutsunderlag till länets kommuner 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att handlingar som skickas ut för beslut till länets kommuner ska vara 

justerade enligt beslut i PKS.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om behovet av att 

handlingar som skickas ut för beslut till länets kommuner ska vara justerade 

och klara enligt beslut i PKS.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  
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Vid protokollet 

 

 

Sandra Widheimer 

 

Justeras datum: 2019-02-26 

 

 

Ann-Marie Nilsson   Gert Jonsson  

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2019-02-07 har 2019-02-26 anslagits på Region Jönköpings län, 

Kommunal utvecklings anslagstavla, intygar:  

Sandra Widheimer

 


