
 

 

PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 150 - 161 
 

Tid:  2020-12-17 09.00-11.30 

 

 

Plats:  Digitalt möte 

 

Närvarande:  

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

Johansson, Kristine Hästmark, Susanne Wahlström, Linda Danielsson, 

Anna-Carin Magnusson, Stefan Gustafsson, Mats Holmstedt, Gert 

Jonsson, Henrik Tvarnö, Hans-Göran Johansson 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:  Yvonne Lindén Andersson 

 

Övriga närvarande: Rachel De Basso, Martin Nedergaard-Hansen, Thomas Bäuml, Ulf 

Fransson, Annelie Forsgren, Anette Nilsson 

 

 

§ 150 Inledning 

Ordföranden hälsade välkommen till dagens sammanträde.  

 

 

§ 151 Justerare 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Linda Danielsson. 

 

 

§ 152 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes enligt utsänt förslag med följande 

justeringar: Val av representant i arbetsgrupp gällande rekrytering av 

regional utvecklingsdirektör. 
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§ 153 Dialog kring samverkansfrågor med nämnden 

Folkhälsa och sjukvård och Primärkommunalt 

samverkansorgan 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att ställa sig positiva till satsningen kring äldres hälsa. 

 

Information  

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2019-10-17 att regelbundet 

föra dialog med nämnden för folkhälsa och sjukvård i samverkansfrågor. 

 

Anneli Forsgren, teamchef Kommunal utveckling och Anette Nilsson, 

utvecklingsstrateg Region Jönköpings län, inledde med att informera om 

samverkan mellan kommun/region för omställning till nära vård och visade 

bifogad presentation.  

 

Diskussion  

Primärkommunalt samverkansorgan och regionråd Rachel De Basso och 

ledamöter från nämnden för folkhälsa och sjukvård förde en diskussion om 

några av de områden där kommunerna och regionen samverkar och hur 

samverkan kan utvecklas. Diskussionen rörde områden som kvalitetssäkring 

och uppföljning av familjecentraler, BUP, barn och ungas hälsa, 

livsstilssatsningen, hemtagning från sjukhus samt fråga angående bårhus. 

 

Regionråd Rachel De Basso informerade om att en genomlysning av 

familjecentralernas verksamhet kommer att genomföras. Primärkommunalt 

samverkansorgan framförde att man förutsätter att kommunerna ges 

möjlighet att delta i arbetet med genomlysningen av familjecentralerna. 
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Rachel De Basso informerade vidare om att en satsning kring äldres hälsa 

kommer att genomföras. Arbetet kommer att hanteras inom strategigrupp 

äldre och föra upp frågor hur regionen och kommunerna kan förbättra 

processer inom äldreområdet i de samverkansarenor som finns. 

Primärkommunalt samverkansorgan framförde att de ställer sig positiva till 

satsningen. 

 

Ordföranden avslutade med att tacka regionrådet och ledamöter i nämnden 

för folkhälsa och sjukvård för sin medverkan och önskade samtliga en god 

jul. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 

 

§154 Beslut avseende Kommunal utvecklings 

verksamhetsplan och budget 2021-2023 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna Kommunal utvecklings verksamhetsplan och budget 2021-

2023. 

 

Information  

Utvecklingschef Ola Götesson och ekonom Yvonne Lindén Andersson 

informerade om Kommunal utvecklings verksamhetsplan och budget  

2021 – 2023 och visade bifogad presentation. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 
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§155 Återkoppling från mötet med utvecklingsrådet för 

naturbruk den 11 december  

Information 

Stefan Gustafsson, Linda Danielsson och Ann-Marie Nilsson deltog den 11 

december på mötet med utvecklingsrådet för naturbruk. Stefan Gustafsson 

informerade om de ärenden som behandlades på mötet. Nuvarande avtal 

löper ut 2022 och arbetet med att ta fram ett nytt avtal kommer ske under 

2021 och de processer och aktiviteter som utvecklingsrådet tidigare beslutat 

i ärendet kommer att genomföras.  

 

 

§156 Information från utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Utvecklingschefen informerade om att avtalet avseende FoUrum Utbildning 

reviderats.  

 

Utvecklingschefen informerade vidare om arbetet under den pågående 

covid-19 pandemin och mest aktuellt just nu är planeringen inför 

genomförandet av den kommande vaccineringen 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 
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§157 Dialog avseende arbetet med den Regionala 

utvecklingsstrategin (RUS) 

Information 

Tf regional utvecklingsdirektör Ulf Fransson informerar om omtaget som 

görs i arbetet med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Möten med 

samtliga aktörer utanför regionen äger rum och en genomlysning av 

beslutade delstrategier pågår med avsikt att genera en prioriteringsordning. 

Ambitionen är att använda befintliga strukturer i så hög grad som möjligt 

vid genomförandet av strategin.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan förde en diskussion kring arbetet med 

den regionala utvecklingsstrategin och betonar vikten av samarbete mellan 

de olika aktörerna och att redan befintliga strukturer används så stor 

utsträckning som möjligt detta för att undvika parallella spår och 

dubbelarbete. 

 

 

§158 Inkomna frågeställningar 

Inga övriga frågeställningar har inkommit. 

 

 

§159 Genomgång av ärenden till Kommunalt forum den 5 

februari 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att föra upp de ärenden som Primärkommunalt samverkansorgan tidigare 

beslutat. 

 

Information 

Kommunalt forum sammanträder nästa gång den 5 februari 2021. 



 

 

PROTOKOLL 6(7) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 150 - 161 
 

Tid:  2020-12-17 09.00-11.30 

 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan förde en diskussion om ärenden att föra 

upp på dagordningen till Kommunalt forum den 5 februari. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 

 

§160 Anmälningsärenden 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.  

 

 

§161 Val av representant i rekryteringsgrupp 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att utse Ann-Marie Nilsson att representera Primärkommunalt 

samverkansorgan i rekryteringsgruppen. 

 

Information 

Ordföranden informerade om att en rekryteringsgrupp kommer att bildas i 

samband med rekrytering av regional utvecklingsdirektör och att en 

representant från primärkommunalt samverkansorgan ska ingå gruppen. 

Arbetet med rekryteringen kommer att påbörjas i januari 2021. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan förde en diskussion kring val av 

representant i rekryteringsgruppen. 
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Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Yvonne Lindén Andersson 

 

 

 

Justeras datum: 2020-12-28 

 

 

 

Ann-Marie Nilsson   Linda Danielsson 

 

 

 

 

 

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2020-12-17 har anslagits på Region Jönköpings län, Kommunal utvecklings 

anslagstavla, intygar:  

Yvonne Lindén Andersson 

 

 


