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Plats:

Reg
gionförbunddets kansli, Jönköping

Närvaraande:
Beslutannde:

Han
ns-Göran Joohansson, c,, ordförandee, Marie Johhansson, s, Mats
M
Greeen, m, Anddreas Hennin
ng, s, Stefan
n Gustafssoon, kd, Andeers
Willander, m, L
Lars-Erik Fäählt, c

Övr närrvarande:

Jann
ne Dicanderr, § 10, Carrina Hellströ
öm, § 10, Ro
Rolf Erlandssson § 12,
Evaa Lindkvist, § 11

Föredraagande:

Karrin Westlingg
Ann
nika Larssonn, § 4

Sekreterrare:

Mona Ryberg

§1
Inledniing
Ordföraanden hälsarr välkommeen till dagenns sammantträde.
§2
Justeraare
Till att jjämte ordfööranden justera dagens pprotokoll uttses Marie Johansson.
J
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§3
Dagord
dning
Dagordnningen fastsställs enligt utsänt försllag.
§4
Information
Regionddirektören informerar om
o pågåendde omorganiisation på Regionförbu
R
undet och
lämnar över uppdraaget som föredragandee i Primärko
ommunala nämnden tilll Karin
Westlinng, chef för Primärkomm
P
munala näm
mndens förv
valtningsorg
ganisation.
§5
Naturb
bruksgymnaasierna i lä
änet – Nytt samverkan
nsavtal
PKN1010
b
Primärkkommunala nämnden beslutar
att godkkänna förslaag till avtal avseende N
Naturbruk i Jönköpings län med
utgångsspunkt från inkomna remissvar meed undantag
g av § 6, sam
mt
att frågan om finannsiering återrsänds till s kolchefernaas utvecklin
ngsråd för föörslag till
beslut. F
Förslaget skka vara Prim
märkommunnala nämndeen tillhandaa senast 201 1-04-21.
Utdrag: Utvecklinggsrådet
PKN

Antal sid
dor

3(7
7)

Primärko
ommunala nä
ämnden

Protokoll från Primärk
kommun ala nämn
ndens sa
ammantrräde
§§ 1 - 14
Tid:

201
11-02-28, kkl 9-11.50

§6
Information om verksamhet
v
ten inom Soocial välfärrd
K
Westling om verkksamheten in
nom Social välfärd ochh FoU-rum
Informaation från Karin
läggs m
med godkännnande till haandlingarnaa.
§7
Upprätttelseutredn
ningen
PKN 10011
Informaation om Uppprättelseutrredningen, ssamt Samm
manställning
g av
intervjuuundersökniing, läggs med
m godkännnande till haandlingarnaa.
I börjann av 2010 tilllsatte regerringen en uttredning - Upprättelseu
U
utredningen,, som en
konsekvvens av de uppgifter
u
so
om framkom
mmit i Vanv
vårdsutredniingen SOU 2009:99.
Uppdragget var bl a att ge upprättelse och erkännandee till dem so
om utsatts föör vanvård
och öveergrepp i denn sociala baarn- och unggdomsvårdeen, samt att försöka klaargöra om
detta förrekommer även
ä
idag m m.
§8
Gemensam tillstån
ndsgivning
g för färdtjäänst i Jönk
köpings län
PKN911
Primärkkommunala nämnden beslutar
b
att inrikktningen i arbetet
a
ska vara
v att alla kollektivtraafikfrågor saamordnas i en
myndighet, d v s occkså tillstån
ndsgivning aav färdtjänsst, samt
mordnat meed eventuelll
att skattteväxling avv färdtjänsten föreslås hanteras sam
skattevääxling av heemsjukvårdeen.
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pdrag att utrreda förutsäättningarna för
f samordnning av
Regionfförbundet har fått i upp
tillstånddsgivningenn samt att läm
mna förslagg på nytt gem
mensamt reegelverk förr färdtjänst.
Arbetet med samorrdning av tilllståndsgivnning för färd
dtjänst påveerkas av Lagg om
S 2010:1065). Lagen trräder ikraft 2012-01-01
1.
kollektivtrafik (SFS
Utdrag: Beredningssgruppen
§9
Information om överföring av
a ansvarett för hemsjjukvården från Landsstinget till
kommu
unerna i Jönköpings län
PKN5810
Informaation om övverföring av ansvaret föör hemsjukv
vården från Landstingett till
kommuunerna i Jönkköpings län
n läggs med godkännan
nde till hand
dlingarna.
Regerinngen har utsett en nationell samorddnare med uppdrag
u
att stödja landssting och
kommuuner i processsen att föraa över ansvaaret för hem
msjukvården
n från landsttinget till
kommuunerna.
L
t har tillsatt en gemensam projektg
grupp för upppdraget.
Kommuunerna och Landstinget
Formeriing av övrigg gemensam
m projektorgganisation pågår.
p
Ärendett behandladdes vid samm
manträde m
med Läns-LA
AKO den 8 dec 2010.
§ 10
Information om Nationell
N
IT
T-strategi ooch Nationeell e-hälsa
Informaation om Naationell IT-sstrategi och Nationell e-hälsa
e
läggs med godkkännande
till handdlingarna.
Janne D
Dicander, Jöönköpings kommun, infformerar om
m arbetet meed att utvecckla olika
e-tjänsteer. Det kom
mmer förmod
dligen att fiinnas statlig
ga projektmeedel att sökka för
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utveckliing av dessaa. I länet haar arbetet pååbörjats för att kunna läämna in en aansökan.
En resurrsperson haar utsetts i varje kommuun med upp
pgift att gör en inventerring av
nuläget och gemennsamma prio
oriteringar. D
Detta ska leeda till att ett förslag tilll
mnas till Prim
märkommuunala nämnd
den under våren 2011.
projektaansökan läm
Carina H
Hellström, Primärkomm
P
munal samoordning, infformerar om
m Strategin fför
Nationeell e-hälsa och
o NPÖ Naationell pati entöversikt. Målet är att
a ge hälso-- och
sjukvårddspersonal information
i
n som behövvs för en go
od och säkerr vård, samtt även
informaation till pattienter och anhöriga.
a
Laandstinget i Jönköpings län anslutter sig till
NPÖ unnder våren 2011.
2
Tre ko
ommuner i länet anslutter sig samtiidigt. Målsäättningen
är att saamtliga kom
mmuner ska vara anslutnna vid utgån
ngen av 201
11. För att kklara detta
krävs ettt intensivt utvecklings
u
arbete.
§ 11
Information från PUSAM
Redovissning från kurs/konfere
k
ens PUSAM
M, Eva Lind
dkvist, med sammanställlning av
planeradde utbildninngar våren 2011,
2
samt ssammanställlning över kommunernnas
deltagannde i kurserr jan-dec 2010 läggs meed godkänn
nande till haandlingarna..
§ 12
Miljösaamverkan f
R141100
Primärkkommunala nämnden beslutar
b
att ge K
Karin Westliing i uppdraag att tillsam
mmans med
d Rolf Erlan
ndsson utredda
förutsätttningarna och
o finansierringsmöjliggheterna för anställning
g av projektlledaren för
projekteet Miljösam
mverkan f.
Rolf Erllandsson, miljöchef,
m
Jö
önköpings kkommun, informerar om
m projektet..
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märkommun
nala nämndeen om event
ntuellt
Presidieet överlämnar information till Prim
beslut aatt överta arbbetsgivaran
nsvaret för pprojektledaren för Miljö
ösamverkann f fr o m
2011-088-01.
Ärendett behandladdes vid Arbeetsutskottetss sammanträäde 2010-10
0-15, § 3.
Utdrag: KW
RE
§ 13
Anmäln
ningsärend
den
PKN1311
d godkännaande till han
ndlingarna.
Anmälnningsärendeen läggs med
§ 14
Övrigt
1. P
Primärkomm
munala näm
mnden uttalaar en viljein
nriktning attt ställa sig ppositiv till
aatt utgöra frramtida Län
ns-LAKO tiillsammans med Landstingets
P
Planeringsddelegation.
B
Bakgrundenn är informaation från W
Workshop den 25 februari om fortssatt
ssamverkan med Landsttinget. Där framfördes önskemål om
o att Länss-LAKO i
fframtiden utgörs
u
av Priimärkommuunala nämn
nden och Plaaneringsdeleegationen.
K
Kommunreepresentanteerna önskadde därutöverr fortsatt sam
mverkan meed
L
Landstingett på lokal niivå.
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Primärkomm
munala näm
mnden besluutar att till nästa
n
sammaanträde aktuualisera de
2. P
ddokument som
s
styr näm
mndens arbbete och upp
pdrag, samt arvoden tilll
lledamöter och
o ersättaree m m.
Vid prootokollet

Mona R
Ryberg
Justerass datum: 2011

Göran Johanssson
Hans-G

Marie Johansson
Tillkännnagivande av
a dag för ju
ustering av Primärkom
mmunala näm
mndens prottokoll
2011-022-28 har 2011an
nslagits på R
Regionförbu
undets anslaagstavla, inttygar:

Mona R
Ryberg

