
 

 

PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 110-120 
 

Tid:  2020-06-11 09.00-12.06 

 

Plats:  Kommunal utveckling Västra Storgatan 18 A, Jönköping 

 

Närvarande:  

Beslutande:  Ann-Marie Nilsson, ordförande, Linda Danielsson, Caroline von 

Wachenfelt (tjänstgörande ersättare), Annelie Hägg, Carina Johansson, 

Kristine Hästmark, Gunnar Pettersson (tjänstgörande ersättare), Anna-

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

Henrik Tvarnö, Hans-Göran Johansson, 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:  Yvonne Lindén Andersson 

 

Övriga närvarande: Anneli Forsgren, Martina Poulsen 

 

 

 

§ 110 Inledning 

Ordföranden hälsade välkommen till dagens sammanträde.  

 

 

§ 111 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Annelie Hägg. 

 

 

§ 112 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes enligt utsänt förslag.  

 

 

 

 



 

 

PROTOKOLL 2(6) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 110-120 
 

Tid:  2020-06-11 09.00-12.06 

 

§ 113 Redovisning av aktuellt läge covid-19 från varje 

kommun samt aktuella frågeställningar 

Information 

Primärkommunalt samverkansorgan redogjorde för respektive kommuns 

nuläge under covid-19. 

 

 

§114 Information från utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande att lägga informationen till handlingarna, 

att utvecklingschefen och länets kommundirektörer bereder ärendet som rör 

Mediacenter.  

 

Information 

Utvecklingschefen för Kommunalt utveckling redogjorde för de ärenden 

som hanterats av Reko. 

 

Utvecklingschefen informerade om Kommunal utvecklings samordnande 

roll under den pågående pandemin och vilka åtgärder som företagits. 

 

Det har inkommit ett önskemål från Mediacenter om ett möte med 

Primärkommunalt samverkansorgan som rör Mediacenters verksamhet och 

budget. Utvecklingschefen föreslår att utvecklingschefen tillsammans med 

kommundirektörerna bereder ärendet och framlägger förslag till beslut till 

presidiet för Primärkommunalt samverkansorgan. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 



 

 

PROTOKOLL 3(6) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 110-120 
 

Tid:  2020-06-11 09.00-12.06 

 

§115 Förberedande samtal och inspel från PKS inför 

presidiemöte angående den palliativa vården 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna att presidieöverläggningar förs om den palliativa vården.  

 

Information 

Primärkommunalt samverkansorgan har beslutat att presidieöverläggningar 

kring den palliativa vården ska hållas. Anneli Forsgren informerade om den 

utredning som gjordes 2018 och dess förslag till förbättringsåtgärder.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan förde en diskussion kring frågor att ta 

upp vid presidieöverläggningarna.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 

 

§116  Information om partnerskapet FoUrum Social välfärd 

område äldre 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Anneli Forsgren informerade om partnerskapet Social välfärd område äldre 

och visar bifogad presentation. 
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Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 110-120 
 

Tid:  2020-06-11 09.00-12.06 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

 

§117 Information om den statliga satsningen 

Ungdomsmottagningarna 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna, 

att uppdra åt länets elevhälsochefer att inhämta kunskap om 

regeringsuppdraget om ” En sammanhållen god och nära vård för barn och 

unga”. 

 

Information 

Martina Poulsen informerade arbetet i länet inom den statliga satsningen 

Ungdomsmottagningarna samt regeringsuppdraget ”En sammanhållen god 

och nära vård för barn och unga” och visar bifogad presentation. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan förde en diskussion kring 

regeringsuppdraget ”En sammanhållen god och nära vård för barn och 

unga” och anser att kunskaper om regeringsuppdraget som rör lämpligheten 

och möjligheten om ett gemensamt huvudmannaskap och sammanhållen 

journalföring inhämtas. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 

 

§118 Inkomna frågeställningar 
Inga övriga frågeställningar har inkommit. 
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Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 110-120 
 

Tid:  2020-06-11 09.00-12.06 

 

 

 

§119 Samtal om agendan till Kommunalt forum den 12 juni 

och genomgång av ärenden på Kommunalt forum den 28 

augusti 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att inte föra upp fler ärenden på Kommunalt forum den 28 augusti utöver de 

som redan beslutats. 

 

Information 

Ordförande Ann-Marie Nilsson har inför dagens möte med 

Primärkommunalt samverkansorgan önskat en diskussion om gemensam 

hållning från länets kommuner i vissa frågor som är aktuella på Kommunalt 

forum den 12 juni. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om gemensam 

hållning i de ärenden som är aktuella på Kommunalt forum den 12 juni.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 

 

 

§120 Anmälningsärenden RJL 2020/186 
Inga anmälningsärenden har inkommit. 
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Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 
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Vid protokollet 

 

 

Yvonne Lindén Andersson 

 

 

 

Justeras datum: 2020- 

 

 

 

Ann-Marie Nilsson   Annelie Hägg 

 

 

 

 

 

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2020-06-11 har anslagits på Region Jönköpings län, Kommunal utvecklings 

anslagstavla, intygar:  

Yvonne Lindén Andersson 

 

 


