
 

 PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 80-95 
 

Tid:  2020-01-30 09.00-12:10 

 

Plats:  Kommunal utveckling Västra Storgatan 18 A, Jönköping 

 

Närvarande:  

Beslutande:  Linda Danielsson, ordförande, Caroline von Wachenfelt 

(tjänstgörande ersättare), Markus Kyllenbeck (tjänstgörande ersättare), 

Anton Sjödell (tjänstgörande ersättare), Kristine Hästmark, Anna-

Carin Magnusson, Stefan Gustafsson, Anders Wilander, Gert Jonsson, 

Henrik Tvarnö, Hans-Göran Johansson,  Hans Jarstig (adjungerad) 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:  Yvonne Lindén Andersson 

 

Övriga närvarande: Stefan Claesson, Johanna Bergman, Eva Gunnarsson, Karin 

Fröderberg, Ninna Ekstrand, Marie Rostedt, Kenth Williamsson 

 

 

§ 80 Inledning 

Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde.  

 

 

§ 81 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Hans-Göran 

Johansson. 
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§ 82 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag med följande justeringar:  

Fastighetskatt, fråga om gemensam skrivelse till SKR. 

Trafikverkets handläggning av ärenden. 

Skrivelse från Mediacenter till länets kommuner. 

 

  

§ 83 Information om länets skolchefers utredning kring 

gymnasiesamverkan 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna informationen och att åter ta upp ärendet på Primärkommunalt 

samverkansorgans dagordning den 17 september. 

 

Information 

Stefan Claesson informerar om utredningen kring en länsövergripande 

gymnasiesamverkan och visar bifogad presentation. Stefan redogör för de 

frågor som utredningen har undersökt och framlägger förslag på ett nästa steg 

för att komma vidare med frågan. Utredningen föreslår att först avvakta den 

statliga utredningen om planering och dimensionering av komvux och 

gymnasieskola som beräknas ha slutfört sitt uppdrag innan sommaren 2020.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om utredningens 

slutsatser och faktorer som beaktats. Primärkommunalt samverkansorgan 

ställer sig positiva till utredningens förslag att avvakta pågående nationell 

utredning innan ärendet åter tas upp på Primärkommunalt samverkansorgans 

dagordning. 
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Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 

 
§ 84 Fråga angående gemensam skrivelse inom 

funktionshinderområdet 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att ett förslag på skrivelse tas fram, 

att frågan kommuniceras i länets kommuner samt andra befintliga kanaler. 

 

Information 

Inga-Lill Hafström informerar om konsekvenserna av Arbetsförmedlingens 

och Försäkringskassans ändrade praxis som uppmärksammats av styrgruppen 

för IT-spåret och visar bifogad presentation. Idag krävs större 

funktionsnedsättning eller kombinationer med sjukdom för att beviljas 

aktivitetsersättning. Personerna riskerar att hamna mellan olika system eller i 

försörjningsstöd. Styrgruppen för IT-spåret önskan är att väcka opinion i 

frågan genom en gemensam skrivelse till berörda departement och efterfrågar 

Primärkommunalt samverkansorgan uppfattning i frågan.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion angående en 

gemensam skrivelse från länets kommuner samt andra konstruktiva åtgärder 

som kan vidtas för att uppmärksamma och åtgärda förhållandet. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 
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§ 85 Information om Esf-projektet ”Räkna med mig” inom 

området Arbete och delaktighet 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Karin Fröderberg informerar om projektet ”Räkna med mig” som beviljats 

medel av Esf-rådet under perioden februari 2020 till juni 2002 (30 månader) 

och visar bifogad presentation. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion kring projektets syfte 

och delar av projektets kompetensutvecklingsserie.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 

 

§ 86   Information om partnerskapet FoUrum Fritids arbete 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
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Information 

Eva Gunnarsson informerar om FoUrum fritids arbete med fokus på 

kvalitetsarbetet inom öppen fritid och visar bifogad presentation. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

 

§ 87 Information från utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling 

 Beslut 
Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information  

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling delger vilka ärenden som 

behandlats av Reko. 

 

Kommunal utveckling har genomfört en utbildningsdag rörande Agenda 

2030. På utbildningsdagen kunde konstateras att Kommunal utvecklings 

pågående arbete kunde knytas till samtliga globala mål.  

 

Presidieöverläggningar gällande den palliativa vården mellan nämnden för 

Folkhälsa- och sjukvård och Primärkommunalt samverkansorgan planeras 

komma igång under första halvåret 2020. 
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Utvecklingschefen informerar om att Samverkansavtalet med Jönköping 

Academy har sagts upp och avslutas oktober 2020. Avtal mellan Kommunal 

utveckling och Jönköping University saknas och det finns intresse från 

universitetet att teckna ett avtal där samtliga länets kommuner ingår. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

 

§ 88 Rapport om Energikontorets arbete 

 Beslut 
Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

 

 Information 

 Kenth Williamsson rapporterar om Energikontorets arbete och visar bifogad 

presentation. 

  

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 
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§ 89 Smålands turism 

Information 

Hans-Göran Johansson och Linda Danielsson är Primärkommunalt 

samverkansorgans representanter på mötet med arbetsgruppen för Smålands 

Turism. 

 

Diskussion Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om frågor 

att lyfta på mötet med arbetsgruppen för Smålands turism. 

 

 

§ 90 Inkomna frågeställningar 
Inga övriga frågeställningar har inkommit. 

 

 

§ 91 Genomgång av ärenden på Kommunalt forums 

dagordning den 27 mars 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att följande ärenden förs upp på dagordningen den 27 mars: 

 JLT:s nya biljettsystem - information om utvecklingsarbetet och 

effekter, 

 Samverkan mellan hemsjukvård och primärvård. Nuläge rörande 

uppbyggnaden av team mellan hemsjukvård och primärvården och 

andra vårdgivare, 

 Samordnad vårdkontakt,  

 Familjecentralerna. Hur fungerar den uppsökande verksamheten, 
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att Trafikförsörjningsprogrammet förs upp på dagordningen på 

Primärkommunalt samverkansorgans nästkommande möte. 

 

Information 

Kommunalt forums nästa sammanträde infaller den 27 mars 2020. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om ärenden att tas upp 

på dagordningen på Kommunalt forums sammanträde den 27 mars och 

dagordningen den 31 januari redovisas. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 

 

§ 92 Anmälningsärenden RJL 2020/186 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.  

 

 

§ 93 Mediacenter 
Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att diskutera frågan med den egna kommunens ledamöter i Mediacenters 

styrelse. 

 



 

 PROTOKOLL 9(11) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 80-95 
 

Tid:  2020-01-30 09.00-12:10 

 

 

Information 

En skrivelse från Mediacenter angående budget 2020 har inkommit till 

samtliga kommuner i länet.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion kring den inkomna 

skrivelsen från Mediacenter. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

 

§ 94 Fastighetsskatt 

 Beslut 

att en skrivelse till Sveriges kommuner och regioner upprättas, 

att  Hans-Göran Johansson förmedlar uppdraget till ekonomidirektörerna. 

 

Information 

Gällande fastighetsskatten görs ingen slutavräkning liknade den som är fallet 

i fråga om inkomstskatten.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion angående skrivelse till 

Sveriges kommuner och regioner angående konsekvenser för kommunerna 

vid rådande förfarande. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 
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§ 95 Trafikverkets handläggning av ärenden.  

Information 

Anna-Carin Magnusson informerar om Trafikverkets handläggning av 

ärenden i de fall då en ort expanderar och behov av nya trafikleder och 

avfarter uppstår. Trafikverkets beslut kan medföra negativa konsekvenser för 

den enskilda kommunen både ekonomiskt och juridiskt. 

 

 Diskussion 

 Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion kring Trafikverkets 

handläggning och beslut av ärenden när en ort expanderar och nya behov 

uppstår. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Yvonne Lindén Andersson 

 

 

 

Justeras datum: 2020-02-06 

 

 

 

Linda Danielsson   Hans-Göran Johansson 
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Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2020-02-11 har anslagits på Region Jönköpings län, Kommunal 

utvecklings anslagstavla, intygar:  

Yvonne Lindén Andersson 

 

 


