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Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 121-133 
 

Tid:  2020-09-17 09.00-11:40 

 

 

Plats:  Kulturhuset SPIRA, Jönköping 

 

Närvarande:  

Beslutande:  Ann-Marie Nilsson, ordförande, Linda Danielsson, Beata Allen, 

Annelie Hägg, Carina Johansson, Kristine Hästmark, Laila Norss 

(tjänstgörande ersättare), Stefan Gustafsson, Anders Wilander, Gert 

Jonsson, Carina Bardh (tjänstgörande ersättare), Hans-Göran 

Johansson, 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:  Yvonne Lindén Andersson 

 

Övriga närvarande: Johanna Bergman, Richard Weibull, Anna Jonsson 

 

 

§ 121 Inledning 

Ordföranden hälsade välkommen till dagens sammanträde.  

 

 

§ 122 Justerare 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gert Jonsson. 

 

 

§ 123 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes enligt utsänt förslag.  
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§ 124 Fastställande av sammanträdesplan PKS 2021 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna sammanträdesplan för Primärkommunalt samverkansorgan 

2021. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 

 

§125 Eventuella frågeställningar rörande covid-19 

Information 

Primärkommunalt samverkansorgan behandlade frågan angående eventuella 

nationella eller gemensamma riktlinjer i samband med att besöksförbudet på 

äldreboenden hävs den 1 oktober. 

 

 

§126  Information om ”Utredningen om planering och 

dimensionering av komvux och gymnasieskola, SOU 

2020:33  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna, 

att föra upp ärendet på agendan på nästkommande möte med KSO-

nätverket. 

 

Information 

Richard Weibull och Johanna Bergman informerade om Utredningen om 

planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola SOU: 2020:33 

och visade bifogad presentation. Utredningens omfattar tre huvuddelar; 
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Större hänsyn till arbetsmarknadens behov vid planering och 

dimensionering av utbildningsutbudet, krav på samverkan samt ökat statligt 

inflytande. Utredningen förslår att genomförandet av reformen träder i kraft 

i två steg, steg 1 2022 och steg 2 2026. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan förde en diskussion om de 

konsekvenser införandet av utredningens förslag skulle medföra för 

kommunerna. Primärkommunalt samverkansorgan diskuterade också vilka 

förberedelser och insatser som kan göras innan och inför implementering av 

utredningens förslag. I diskussionen fastslogs att frågan lämpligen hänskjuts 

till kommande möte med KSO-nätverket. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 

 

§127   Information om partnerskapet FoUrum Social välfärd 

område Barn och unga, Barnahus 

 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna, 

att hänskjuta informationen om Familjehemsresursen till ett kommande 

möte med Primärkommunalt samverkansorgan. 

 

Information 

Anna Jonsson informerade om verksamheten vid Barnahus i Jönköpings län 

och visade bifogad presentation. 
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Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 

 

§128 Uppföljning av frågor från KSO-nätverk  

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan förde en diskussion kring frågor som 

tidigare tagits upp av KSO-nätverket. 

 

 

§129 Diskussion rörande utredning om 

samordningsförbunden i Jönköpings län 

Information 

En översyn av samordningsförbunden i Jönköpings län har gjorts. 

Översynen har belyst fördelar, nackdelar och konsekvenser utifrån tre 

huvudalternativ och sammanfattas i tre rekommendationer till 

medlemmarna.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan förde en diskussion kring översynens 

rekommendationer och redovisade respektive kommuns synpunkter och 

analyser på förslagen. Ärendet kommer att föredras på Kommunalt forum 

den 9 oktober. 

 

 

§130 Information från utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
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Information 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling informerade om ärenden som 

hanterats av Reko. Reko har i samband med covid-19 pandemin inrättat en 

krisledningsgrupp som leds av utvecklingschefen. 

 

Ett nytt VFU- avtal har tecknats mellan Kommunal utveckling och 

Jönköpings University/Hälsohögskolan. Avtalet gäller från och med den 1 

juli 2020. 

 

Presidieöverläggningar med nämnden för Folkhälsa – och sjukvård 

angående den palliativa vården har ägt rum. Presidierna beslutade att 

godkänna förslaget på utredningsdirektiv angående den palliativa vården 

och uppdra åt utvecklingschefen för Kommunal utveckling och Hälso- och 

sjukvårdsdirektör för Folkhälsa och sjukvård att utse utredare för 

utredningen. 

 

Avtal har tecknats mellan Kommunal utveckling och SKR angående ett 

utredningsuppdrag under 2020 som rör stöd i projekt om inventering av 

lokala behov av kunskap. Uppdraget kommer att utföras av 

utvecklingschefen.  

 

Utvecklingschefen informerar vidare om att samordningsförbundet inte ser 

fortsatt finansiering av IT-spåret som möjligt.  

 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2020-06-11 att 

utvecklingschefen för Kommunal utveckling tillsammans med länets 

kommundirektörer bereder ärendet som rör Mediacenter. Ett 

utredningsdirektiv har nu tagits fram och en utredare ska utses. Utredningen 

ska redovisas senast 2020-12-31. 

 

Utvecklingschefen informerade om två aktuella utredningar Hållbar 

socialtjänst – En ny socialtjänstlag, SOU 2020:47 där Eksjö kommun är 
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remissinstans i länet och Ett nationellt sammanhållet system för 

kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter, SOU 2020:36. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 

 

§131 Inkomna frågeställningar 

Beata Allen har inkommit med ärendet Hälsocenter med anledning av att 

förutsättningarna i satsningen ändrats. 

 

Information 

Utvecklingschefen informerade om Livsstilssatsningen, där hälsocenter är en 

del, och de beslut om budget och verksamhetsplan som antagits av 

regionfullmäktige och visade bifogad presentation.  

 

 

§132 Genomgång av ärenden till Kommunalt forum den 9 

oktober 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att inte föra upp ytterligare ärenden på dagordningen utöver de som tidigare 

beslutats. 

 

Information 

Kommunalt forum sammanträder nästa gång den 9 oktober.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan förde en diskussion angående ärenden 

att föra upp på dagordningen på Kommunalt forum den 9 oktober. 
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Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 

 

§133 Anmälningsärenden RJL 2020/186 
Inga anmälningsärenden har inkommit. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Yvonne Lindén Andersson 

 

 

 

Justeras datum: 2020-09-22 

 

 

 

Ann-Marie Nilsson   Gert Jonsson 

 

 

 

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2020-09-17 har 2020-09-24 anslagits på Region Jönköpings län, Kommunal 

utvecklings anslagstavla, intygar:  

Yvonne Lindén Andersson 

 

 


