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Kommunal utveckling

Protokoll från Primärkommunala nämndens sammanträde
§§ 29 - 39
Tid:

2012-09-07,

Plats:

Regionförbundets kansli, Jönköping, Stora konferensrummet

kl

9-12

Närvarande:
Beslutande:

Hans-Göran Johansson, C, ordförande, Marie Johansson, S, Gunnar
Pettersson, S, Lars-Erik Fälth, C, Henrik Jansson, M

Föredragande:

Karin Westling

Sekreterare:

Karin Westling

Övriga närvarande:

Carina Hellström
Agneta Hugander
Rolf Erlandsson
Camilla Johansson
Lars Wallström
Ragnwald Ahlner, ordförande, Patientnämnden
Jeanette B ysken, sekreterare, Patientnämnden

§ 29
Inledning
Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde.

§ 30
Justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lars-Erik Fählt.

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN
Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping) Besöksadress: Västra Storgatan
Tel: 036-10 75 57
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Kommunal utveckling

Protokoll från Primärkommunala nämndens sammanträde
§§ 29 - 39
Tid:

2012-09-07, kl 9-12

§ 31
Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.

§ 32
Kort information om fårdtjänstutrcdningcn
Beslut
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Ordföranden informerar om att en arbetsgrupp har utsetts med representanter från
kommunerna med uppdrag att utarbeta ett förslag till hantering av särskild
kollektivtrafik. 1 gruppen ingår representanter från kommunernas ekonomgrupp,
socialchefsgrupp samt kommundirektörer. Lars Wallström har uppdraget att skriva.
Skatteväxling av särskild kollektivtrafik planeras till l januari 2014 men med en
successiv övergång.

§ 33
Regionfrågan
Beslut
att ordföranden fär i uppdrag att föra dialogen om i vilken plattform kommunerna
pratar sig samman i frågan.
Bakgrund
Frågan om var dialogen sker med kommunerna inför regionbildningen diskuteras.
Informeras om att Ulf Fransson fätt uppdraget som projektledare för den
parlamentariska grupp som ska utarbeta ett förslag till innehållet i en framtida region.
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Protokoll från Primärkommunala nämndens sammanträde
§§ 29 - 39
Tid:

2012-09-07, kl 9-12

§ 34
E-hälsa
Beslut
att anta Handlingsplan och vision samt rekommendera kommunerna att göra
detsamma,
att till handlingsplanen 2012-2014 bifoga en sammanfattning av planen, samt
att tydliggöra de tre målformuleringarna i visionen i det missiv som går ut till
kommunerna;

2018 ska alla medborgare ha tillgång till sin e-journal,
år 2018 ska all e-hälsoutveckling ske gemensamt mellan regionens huvudmän,
år 2018 ska regionen Jönköping ha Sveriges effektivaste vård och omsorg.

år

Bakgrund
En handlingsplan för e-hälsa i Jönköpings län 2012-2013 och en vision för 2014-

2018 har utarbetats.
Utdrag: Kommunerna

§ 35
Miljösamverkan f
Beslut
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
Primärkommunala nämnden framför att det är en kostnadseffektiv verksamhet, samt
att det är av största vikt att kommunerna har enhetliga beslutsunderlag och gör
bedömningar utifrån samma grunder. Man påpekar också vikten av politisk styrning
och uttrycker att det är positivt att miljönämndspresidier nu planeras genomföras
regel bundet med start den

4

oktober.
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Protokoll från Primärkommunala nämndens sammanträde
§§ 29 - 39
Tid:

2012-09·07,

kl

9-12

Bakgrund
Camilla Johansson och Rolf Erlandsson informerar om verksamheten
Miljösamvcrkan f, idag och framtida satsningar

§ 36
Ekonomi, budget 2013, halvårsbokslut
Beslut
att med godkännande lägga informationen till handlingarna, samt att till protokollet
bifoga Lars Wallströms bilder.
Bakgrund
Lars Wallström går igenom halvårsbokslutet för hela Regionförbundet, samt budget
och uppställning för Kommunal utveckling . Resultatet för hela Regionförbundet
pekar på ett litet överskott. Prognosen för helåret visar på ett O-resultat. Det är en
kraftig vändning av resultatet som för Regional utveckling visade på ett
prognostiserat underskott på helår.

§ 37
Patientnämnden
Beslut
att lägga informationen till handlingarna och att uppmana patientnämnden att boka
ett möte med länets socialchefer för att informera.
Bakgrund
Patientnämnden har, enligt önskemål, bjudits in till dagens sammanträde för en
dialog med PKN. Från patientnämnden deltar Ragnwald Ahlm\r, ordförande, samt
Jeanette Bysken, sekreterare. Man informerar om att varje kommun är skyldig enligt
lag att ha en patientnämnd. I vårt län beslutade Läns-Lako 1999 att landstinget utan
kostnad skulle utgöra patientnämnd även för kommunerna i länet.

Antal sidor

4(5)

6!6
,,��

REGIONFÖRBUNDET
JÖNKÖPINGS LÄN

Kommunal utveckling

Protokoll från Primärkommunala nämndens sammanträde
§§ 29 - 39
2012-09-07, kl 9-12

Tid:

§ 38
Sammanträdesplan för 2013
Beslut

Sammanträdesplanen godkälU1S med foljande justering:
Sammanträdet äger rum den 19 april eftersom 3 maj är en klämdag.
Bakgrund

Sammanträdesplan för 2013 delades ut.

§ 39
Övrigt

Ordförande lämnade en kort rapport från sammanträdet med representanter från
NSPH, Nationell samordning psykisk hälsa som genomfördes i slutet av augusti på
FoUrum.
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n:lt,-ro,,,,rle av dag för justering av Primärkommunala nämndens protokoll
.t--!1llf-·.:g012/1?-/fanslagits på Regionförbundets anslagstavla, intygar:

Mona Ryberg
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