
 PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 30- 43 
 

Tid:  2019-05-17 09.00- 12.05 

 

  
 

 

 

Plats:  Kommunal utveckling, Västra storgatan 18 A, Jönköping 

 

Närvarande:  

Beslutande:  Ann-Marie Nilsson, ordförande, Beata Allen, Annelie Hägg, Carina 

Johansson, Kristine Hästmark, Susanne Wahlström, Linda Danielsson, 

Laila Nors, (tjänstgörande ersättare), Stefan Gustafsson, Anders 

Wilander, Gert Jonsson, Henrik Tvarnö, Hans-Göran Johansson 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:   Yvonne Lindén Andersson 

 

Övriga närvarande: Christina Evaldsson, Joel Malmvall, Anna Jonsson 

 

 

§ 30 Inledning 
Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde.  

 

 

§ 31 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Henrik Tvarnö 

 

 

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

Regional utvecklingsstrategi, Dialog rörande bredband. 
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§ 33 Beslut om Kommunal utvecklings tertialrapport 1 2019 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna Kommunal utveckling tertialrapport 1 2019 

 

Information 

Ola Götesson delger tertialrapport 1 för Kommunal utveckling per den 30 

april 2019. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 

 
§ 34 Redovisning av resultat från genomförd utvärdering av 

den länsgemensamma enheten för 

familjehemsrekrytering 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna  

 

Information 

Christina Evaldsson, utvecklingsledare Jönköpings kommun redovisar 

resultatet från genomförd utvärdering av den länsgemensamma enheten för 

familjehemsrekrytering och visar bifogad powerpointpresentation. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion rörande resultatet av 

utvärderingen. 
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Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 

 

§ 35 Redovisning av uppdrag att sammanställa underlag och 

frågeställningar inför hemställande av möte med 

försäkringskassan 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att ge länets kommundirektörer i uppdrag att tillsammans med 

utvecklingschefen för Kommunal utveckling utreda hur frågan skall hanteras 

vidare. 

 

Information 

Utvecklingschefen informerar om att kommunernas underlag rörande 

ekonomiska effekter av Försäkringskassans omprövningar inom den 

personliga assistansen sammanställts. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion angående vidare 

hantering av frågan.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 
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§ 36 Rapportering avseende överenskommelse mellan 

socialtjänsten och hälso-och sjukvården för barn och 

unga som placeras enligt SoL och LVU 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Anna Jonsson informerar om överenskommelsen mellan socialtjänsten och 

hälso- och sjukvården. Överenskommelsen gäller från 2015 och reviderades 

2018. Syftet är att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan hälso-och 

sjukvården och socialtjänsten och säkra kvalitén för barn och unga som 

placeras enligt SoL och LVU. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 

 

§ 37   Redovisning av CHANGE slutrapport 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna, 

 

att ge länets kommundirektörer i uppdrag att tillsammans med 

utvecklingschefen utreda hur slutsatser och rekommendationer från 

utvärderingen av CHANGE kan tas vara i framtida 

kompetensutvecklingsinsatser. 
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Information 

Joel Malmvall projektledare för CHANGE informerar om genomförda 

utbildningar i projektet, slutsatser och rekommendationer från den externa 

utvärderingen av projektet samt hur lärdomar från projektet kan användas i 

kompetensutvecklingsinsatser generellt och visar bifogad presentation.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om hur lärdomar. 

slutsatser och rekommendationer kan tas tillvara i framtida 

kompetensutvecklingsinsatser.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  

 

 

§ 38   Dialog angående samverkan med nämnden Folkhälsa - 

sjukvård 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att bjuda in Rachel de Basso till nästa möte med Primärkommunalt 

samverkansorgan för dialog angående samverkan. 

 

Information 

Regionråd Rachel de Basso har kontaktat ordföranden för Primärkommunalt 

samverkansorgan och föreslagit att länets kommuner och hälso- och 

sjukvården för en dialog kring hur samverkan kan utvecklas.  
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Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan ställer sig positiva till regionrådets 

initiativ och för en diskussion rörande formerna för en framtida dialog.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  

 

 

§ 38 Information från utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna 

 

Information 

Arbetsgruppen med representation från Primärkommunalt samverkansorgan 

och kommundirektörer har under morgonen träffats för att arbeta med 

handlingsplanen med anledning av utvärderingen av Kommunal utveckling. 

 

Länets socialchefer har beslutat att avveckla personliga ombudsverksamheten 

fr o m 1 januari 2020. Ärendet kommer inte att lyftas i Primärkommunalt 

samverkansorgan för rekommendationsbeslut då detta ärende inte beslutats i 

PKS tidigare. 

 

Dialog med samverkande parter inom Barnhus pågår gällande den tredje 

samordnartjänsten. 

 

Information delges de ärenden som hanterats av Reko den 23 april 2019 
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Utvecklingschefen informerar om Nationell kunskapsstyrningsmodell, SKL, 

och visar bifogad presentation. 

 

 

§ 39 Inkomna frågeställningar 

Inga övriga frågeställningar har inkommit 

 

 

§ 40 Genomgång av ärenden på Kommunalt forums 

dagordning den 14 juni och 30 augusti 
Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att Primärkommunalt samverkansorgans ledamöter meddelar Ann-Marie 

Nilsson de ärenden de önskar föra upp på Kommunalt forums dagordning den 

14 juni och 30 augusti. 

 

Information 

Kommunalt forums två kommande sammanträden infaller den 14 juni och 30 

augusti 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om ärenden att tas upp 

på dagordningen på Kommunalt forums sammanträde den 14 juni och 30 

augusti. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 
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§ 41 Anmälningsärenden RJL 2019/109 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.  

 

  

§ 42 Övriga frågor – Regional utvecklingsstrategi (RUS) 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att utnämna Carina Johansson, Kristine Hästmark, Stefan Gustafsson, Anders 

Wilander, Ann-Marie Nilsson och Linda Danielsson att representera 

Primärkommunalt samverkansorgan i kommunikationen med Region 

Jönköpings län. 

 

Information 

Regionstyrelsen kommer i augusti besluta om den Regionala 

utvecklingsstrategin 2019 -2035; (RUS). Länets kommuner har inbjudits att 

yttra sig över strategin.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion rörande kommunernas 

utsikter till delaktighet och påverkansmöjligheter i framtagandet av 

handlingsplanerna innan beslut tas av den Regionala utvecklingsstrategin. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 
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§ 43 Övriga frågor –. Dialog angående bredband 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att Ann-Marie Nilsson sammanställer en skrivelse till ansvarigt Regionråd 

rörande Primärkommunalt samverkansorgans inställning i frågan. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion rörande det regionala 

utvecklingsarbetet kring bredbandsutbyggnad i länet. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Yvonne Lindén Andersson 

 

Justeras datum: 2019- 

 

 

Ann-Marie Nilsson   Henrik Tvarnö 
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Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2019-05-17 har 2019-06-13 anslagits på Region Jönköpings län, 

Kommunal utvecklings anslagstavla, intygar:  

Yvonne Lindén Andersson 

 

 

 



 

 

 


