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Beslutande: Hans-Göran Johansson, C, ordförande, Marie Johansson, S, Henrik 

Jansson, M, Bo Zander, S, Börje Malmborg, Kd, Anders Wilander, M, 

Eva-Lena Österljung, S 

Föredragande: 

Sekreterare: 

Övriga närvarande: 

§ 13 

Inledning 

Karin Westling 

Mona Ryberg 

Lars-Erik Fälth, C 

Lars Wallström 

Carina Hellström 

Thomas Johansson 

Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde. 

§ 14 

Justerare 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bo Zander. 
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§ 15 

Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt forslag. 

Lars-Erik Fälth framfor önskemål om att rollen som ledamot i Primärkommunala 

nämnden diskuteras. 

§ 16 

Redovisning av uppdrag och ekonomi 

Beslut 
att vid halvårsskiftet ska en ny avstämning göras, 

att till Primärkommunala nämndens sammanträde den 7 september bjuda in Lars 

Wallström for en ny redovisning av aktuellt läge, samt 

att i övrigt lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 

Bakgrund 
Primärkommunala nämnden har till dagens sammanträde bjudit in Lars Wall ström, 

som arbetar 40 % som ekonom för Regionforbundet och dess verksamhet, for en 

redovisning av bl a: 

l .  Uppdraget hos Regionforbundet respektive Primärkommunala nämnden. 

2. Vilka möjligheter och brister finns med det ekonomisystem vi har idag? 

3. Vad krävs for att Primärkommunala nämnden ska kunna folja upp 

verksamheten fortlöpande på projektnivå? 

Ovanstående frågeställningar diskuteras och önskemål framförs från nämnden om ett 
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mer komplett ekonomisystem där verksamheten går att följa upp regelbundet på 

projektnivå. Detta för alt kunna ge en mer komplett bild av verksamheten vilket 

också är ett krav från revisorerna. 

Utdrag: Lars Wallström 

§ 17 

Verksamhetsplan och budget 2013 för PKN 

R9912 

Beslut 
att föreslå Regionstyrelsen godkänna Verksamhetsplanen 2013 för 

Primärkornmunala nämnden, 

att ge Karin Westling i uppdrag alt komplettera VP 2013 med hur finansieringen är 

tänkt för varje projekt, samt 

att förslag till budget 2013 presenteras för nämnden den 7 september. 

Bakgrund 
Verksamhetsplan 2013 för PKN presenteras. Vad gäller budget är förslaget ännu ej 

färdigt. 

Utdrag: RS 

§ 18 

E-hälsa - fortsatt arbete NPÖ samt informationssäkerhet 
PKNI412 

Beslut 
att ge Carina Hellström och Tomas Johansson i uppdrag att ta fram en handlingsplan 

för åren 2012-2013, handlingsplanen presenteras för PKN den 7 september, samt 
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att uppmana kommunerna att aktivt medverka i arbetet. 

Bakgrund 
Kommunerna har egna avtal for SITHSIHSAlSjunet. Ca 600 kort är utgivna. Tre 

kommuner kan läsa NPÖ, övriga ansluter så snart tekniken for TGP är på plats, 

beräknat juni. I regionforbundets regi finns två kommunala nätverk for eHälsa. Ett 

med fokus på infrastruktur, och ett med verksamhetsnära knytning. Projekt bedrivs i 

varje kommun, samarbete sker via nätverken. Samordning med landstinget sker via 

regionförbundets FoU-ledare. 

Utdrag: Carina Hellström 

Thomas Johansson 

§ 19 

Delegationsordning inom ramen för Primärkommunala nämndens verksamhet 
PKN5611 

Beslut 
att, med vid sammanträdet gjord justering, med godkännande överlämna förslag till 

delegationsordning for Primärkommunala nämndens verksamhet till Regionstyrelsen 

för beslut. 

Bakgrund 
Med anleduing av påpekanden från revisionen om brister i styrning och ledning av 

Kommunal utveckling har en översyn gjorts av delegationsorduingen för 

Primärkommunala nämndens verksamhet. 

Utdrag: RS 
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§ 20 

Information om möten - Naturbruksutbildning 

Beslut 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna 

Bakgrund 
Den 31 augusti planeras ett seminarium om framtida inriktning för naturbruks

utbildningarna. Medverkar gör Utvecklingsrådet för Naturbruksgymnasierna, 

Primärkommunala nämnden, Kommunstyrelsernas ordförande, Ola Lundmark från 

Landstinget m m. 

§ 21 

Samverkan med Patientnämnden 

Beslut 
att till nämndens sammanträde den 7 september bjuda in Patientnämndens 

presidium för information och diskussion. 

Bakgrund 
Sekreteraren i Patientnämnden har i mail till PKN framfört önskemål om att 

nämndens presidium ges möjlighet att träffa PKN för diskussion om hur 

informationen om Patientnämnden kan förbättras. 

Utdrag: Patientnämndens presidium 
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§ 22 

KomHem - Avtalet 
PKN5011 

Beslut 

2012-05-04, kl 9-12 

att med godkännande överlämna förslaget till avtal om kommunalisering av 

hemsjukvården - KomHem till Läns-LAKO. 

Marie Johansson, S, reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande. 

Bakgrund 
Förslag till avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om 

överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende 

presenteras. 

Marie Johansson, yrkar att under 2.3, andra punktsatsen efter specialistsjuksköterska, 

görs ett tillägg med "exempelvis distriktssjuksköterska,". 

Förslaget avslås. 

Utdrag: Läns-LAKO 

§ 23 

Upphandling och samordning av fårdtjänstresor 

Beslut 
att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunala beredningsorganet för regional kollektivtrafik presenterar i skrivelse 

2012-04-12 förslag till kommunerna avseende upphandling och samordning av 

fårdtjänstresor. Diskussion. 
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§ 24 

Sammanställning över beviljade externa medel 
PKN4412 

Beslut 
att bifoga sammanställningen med dagens protokoll, samt, med godkännande, lägga 

informationen till handlingarna. 

Bakgrund 
Vid möte med PKNs presidium 2012-04-23 framfördes önskemål om en 

sammanställning över beviljade externa medel. 

§ 25 

Ärenden till Läns-LAKO 

Vid eftermiddagens sammanträde med Läns-LAKO kommer följande ärenden att 

behandlas: 

• Färdtjänstutredningen 

• KomHem - Avtalet 

§ 26 

Anmälningsärenden 
PKN712 

Anmälningsärenden, enligt förteckning, läggs med godkännande till handlingarna. 
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§ 27 

Övriga frågor 

• Karin Westling informerar om att Hälsohögskolan i samverkan med 

Göteborgs universitet har tilldelats 24 milj kronor för forskning om 

ungdomars alkoholvanor och psykisk hälsa. 

• Revisionsberättelse för 2011 utdelas. 

Mona Ryberg 

Justeras datum: 2012- 0"--.2/ 

illk" agivande av dag för justering av Primärkommunala nämndens protokoll 

20 -05-04 har 2012-0b-08anslagits på Regionförbundets anslagstavla, intygar: 

Mona Ryberg 
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