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Plats:  Kommunal utveckling, Barnarpsgatan 47, Jönköping 

 

Närvarande: Anna-Carin Magnusson och Anders Wilander 

Beslutande:  Hans-Göran Johansson, ordförande - beslut har fattats per capsulam. 

 

Föredragande: Anders Saldner 

  

Sekreterare:   Sandra Widheimer 

 

Övriga närvarande: Yvonne Lindén Andersson, Jan Holmqvist, Eva Lindkvist, Agneta Klippvik, 

Linda Helander, Rolf Erlandsson, Helena Post Mårtensson, Liz Modin, Lars 

Wallström och Lisa Andersson 

 

§ 27 

 

Inledning 

 

Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde.  

 

§ 28 

 

Justerare 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anders Wilander. 

 

§ 29 

 

Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.  
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§ 30 

 

Beslut avseende Skol-FoUrum 

 

Utvecklingsledare Yvonne Lindén Andersson och skolchef Jan Holmqvist visar bifogad 

powerpointpresentation och informerar om FoUrum utbildning. Syftet med FoUrum 

utbildning är att genom partnerskap arbeta med att utveckla kvaliteten inom utbildningen i 

Jönköpings län och stärka kopplingen till vetenskap och beprövad erfarenhet. FoUrum 

utbildning föreslås starta 1 januari 2015 med en finansiering som utgörs av de medel som 

tidigare ställts till förfogande för Högskolan för Lärande och Kommunikation, HLK. HLK 

kommer att vara en viktig samarbetspart men FoUrum utbildning är inte formellt knuten till 

något lärosäte och samarbete ska även ske med andra högskolor. Den praktiknära 

forskningen är ett prioriterat område för verksamheten. 

 

En utvecklingsledare föreslås leda och samordna FoUrum utbildnings arbete. Samtliga länets 

13 kommuner har i ansvarig nämnd beslutat att ställa sig positiva till bildandet av FoUrum 

utbildning. 

 

Beslut 

Primärkommunala nämnden beslutar 

 

att på inrådan av ansvarig nämnd i länets 13 kommuner inrätta ett FoUrum utbildning enligt 

förslaget, 

 

att rekommendera samtliga kommuner att upprätta ett verksamhetsavtal med 

Primärkommunala nämnden senast 15 december 2014, 

 

att Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) åtar sig den politiska samordningen och 

ledningen av FoU utbildning efter den sista december 2014. 

 

Bakgrund 

Primärkommunala nämnden beslutade den 8 november 2013 att ställa sig positiva till 

utvecklingen av Skol-FoUrum enligt Barn- och utbildningsnämndens förslag. Yvonne 
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Lindén Andersson, utvecklingsledare har fått i uppdrag att genomföra en förstudie under 

perioden 140201–150131, inför uppstarten av ett Skol-FoUrum. Primärkommunala nämnden 

beslutade den 25 april 2014 att ge Yvonne Lindén Andersson och länets skolchefer i uppdrag 

att arbeta vidare med förankringsarbetet och återkomma med beslutsunderlag inför 

Primärkommunala nämndens sammanträde den 16 september 2014. 

 

Utdrag: YLA 

 

§ 31 

 

Rapportering avseende kurs- och konferensverksamheten 

 

Kurssamordnare Eva Lindkvist informerar om kurs- och konferensverksamheten. Statistiken 

för första halvåret 2014 visar på en ökning av antalet deltagare med 38 % jämfört med 

samma period under föregående år. Verksamheten är självfinansierad och har en god 

ekonomi. Planering pågår av den kurs- och konferensverksamhet som ska genomföras under 

hösten 2014 och våren 2015. Primärkommunala nämnden anser att det finns behov av att 

serva kommunerna med en kurs- och konferensverksamhet.  

 

Beslut 

Primärkommunala nämnden beslutar 

 

att Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) åtar sig den politiska samordningen och ledningen av 

kurs- och konferensverksamheten efter den sista december 2014.  

 

att tjänsten som kurssamordnaren ska fortsätta ske enligt nuvarande tjänsteköpsmodell under hela 

2015. Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) beslutar under första halvårsskiftet 2015 om 

tjänsten som kurssamordnaren efter den sista december 2015 ska fortsätta ske enligt 

tjänsteköpsmodellen alternativt övergå i ett anställningsavtal.  

 

Bakgrund 

Primärkommunala nämnden delgav den 25 april 2014 en önskan om rapportering avseende 

kurs- och konferensverksamheten under sammanträdet den 16 september 2014.  
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Utdrag: EL 

 

§ 32 

 

Redovisning av utvärderingsuppdraget av Miljösamverkan f 

 

Agneta Klippvik presenterar slutrapporten, avrapporterar utvärderingsuppdraget och visar 

bifogad powerpointpresentation. Utvärderingen bygger på enkätunderlag, inläsning av 

material samt intervjuer med 16 personer; samordnare, chefer, handläggare och 

kontaktpersoner. Resultatet visar bland annat på att samverkan ses som positiv, medarbetarna 

har blivit stärkta, gemensamt material har skapats vilket underlättar för den enskilda 

kommunen, tillsynsvägledningen blir mer löpande, Länsstyrelsen har fått en kanal ut och 

politiken håller på att bli mera engagerade. Resultatet visar också att Jönköpings län har en 

bra position nationellt. Samtliga intervjuade och tillfrågade är nöjda och vill ha kvar 

verksamheten.  

 

Utvärderingen visar behov av att bland annat stärka kopplingen mellan styrningen av 

Miljösamverkan f och kommunerna, stärka samverkan mellan kommuner och med 

Länsstyrelse och Regionförbundet samt att kunna visa på effekter av olika delprojekt. 

Miljösamordnare Linda Helander informerar om att rutiner numera har införts avseende 

effektuppföljning av olika delprojekt. Miljöchef Rolf Erlandsson informerar om att 

samarbetet med Länsstyrelsen är bra. Primärkommunala nämnden poängterar vikten av att 

kunna visa på betydelsen och de positiva effekter som verksamheten har för länets 

kommuner. Agneta Klippvik delger att alla ser nyttan av att det finns en gemensam 

samordnare i länet.  

 

Beslut 

Primärkommunala nämnden beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna, 

  

att Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) åtar sig den politiska samordningen och ledningen av 

Miljösamverkan f efter den sista december 2014, 
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att förslag till nytt avtal upprättas och delges PKN för beslut till sammanträdet den 7 november 

2014, 

 

att förslag avseende fortsatt finansiering av verksamheten upprättas och delges PKN för beslut till 

sammanträdet den 7 november 2014, 

 

att förslag avseende verksamhetsplan för 2015 för Miljösamverkan f verksamhet tas för beslut vid 

PKNs sammanträde den 7 november 2014. 

 

Bakgrund 

Primärkommunala nämnden beslutade 8 november 2013 att anta föreliggande 

uppdragsbeskrivning för utvärdering av Miljösamverkan f, samt att uppdraget redovisas till 

primärkommunala nämndens sammanträde i september 2014. Agneta Klippvik Utveckling 

AB fick uppdraget att genomföra utvärderingen av Miljösamverkan f. 

 

Utdrag: LH 

 

§ 33 

 

Resultat från projektet Närd inte Tärd 

 

Projektledare Helena Post Mårtensson visar bifogad powerpointpresentation och informerar 

om projektet Närd inte Tärd som genomförts under augusti 2011 till och med december 

2013. Närd inte Tärd är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktade sig till 

socialsekreterare och arbetsledare inom social barn och ungdomsvård i Jönköpings län. 

Helena delger framgångsfaktorer och utmaningar med projektet samt avslutar presentationen 

med att läsa upp citatet ”Lärande är inte att skicka folk på kurs”, Per-Erik Ellström (2012).  

Projektet har på många sätt varit framgångsrikt och har även fått stor nationell 

uppmärksamhet.  
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§ 34 

 

Projekt Grogrund 

Helena Post Mårtensson visar bifogad powerpointpresentation och informerar om FoUrums 

arbete med förslag till ny ansökan avseende en förstudie om förbättringsarbete i länet. 

Målgrupp för projektet är kommunernas utvecklingsorganisationer och målet är att skapa en 

grogrund för alla de utvecklingsprojekt och processer som bedrivs i länet med syfte att uppnå 

långsiktiga effekter.  

 

Primärkommunala nämnden anser att kompetensutveckling inom området 

förbättringskunskap är viktigt för målgruppen och delger att det är av stor betydelse att 

projektet tar hänsyn till de olika politiska visioner som finns i kommunerna. Helena 

informerar om att ambitionen med projektet är att delge kunskap avseende hur 

kunskapsproduktionen kan få effekt i den egna kommunen. Primärkommunala nämnden 

delger att Helena får i uppdrag att arbeta vidare med ansökan om medel för en förstudie.  

 

§ 35 

 

Resultat från projekt Kompetensfokus fritidsledare 

Projektledare Liz Modin visar bifogad powerpointpresentation och informerar om projektet 

Kompetensfokus fritidsledare som genomfördes under januari 2012 till och med juni 2014. 

Mål med projektet var att aktuell forskning ska ge fritidsledarna kunskap och färdigheter för 

att på ett målmedvetet och metodiskt sätt främja en god utveckling bland besökarna i 

kommunal öppen barn och ungdomsverksamhet. Resultatet av projektets utvärdering visar 

bland annat på ökad samverkan, ökat evidensbaserat arbetssätt och ökad medvetenhet kring 

förändringsarbete som leder till en positiv utveckling i verksamheten. Liz informerar om att 

det finns tankar bland länets fritidsförvaltningar att bygga en regional plattform.  

 

Primärkommunala nämnden anser att det är viktigt med kompetensutveckling för 

målgruppen och poängterar att det även är av stor vikt att inkludera den ideella sektorns 

verksamheter.  
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§ 36 

 

Kommande regionbildning 

 

Hans-Göran Johansson informerar om att arbete pågår med syfte att färdigställa verksamhetsavtalet 

för Primärkommunalt samverkansorgan (PKS). 

 

§ 37 

 

Delårsrapport 2014-06-30 för Primärkommunala nämnden  

Lars Wallström visar bifogad powerpointpresentation och informerar om Primärkommunala 

nämndens delårsrapport och delger att ekonomin är i balans.  

 

Anders Saldner informerar om att FoUrums verksamhetsplan för 2015 kommer att 

presenteras för Primärkommunala nämnden den 7 november. Ordföranden delger att 

FoUrums verksamhetsplan i fortsättningen ska presenteras under hösten och inte under våren 

som tidigare varit gällande. 

 

Beslut 

Primärkommunala nämnden beslutar 

 

att med godkännande överlämna delårsrapport 2014-06-30 till Regionstyrelsen för beslut. 

 

Bakgrund 

Lars Wallström föredrar delårsrapport 2014-06-30 för Primärkommunala nämnden. 

 

Utdrag: RS 
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§ 38 

 

Tillnyktringsenhet 

Anders Saldner visar bifogad powerpointpresentation och informerar om att en utredning 

genomförs under hösten 2014, i samverkan med Landstinget, avseende förutsättningarna för 

en tillnyktringsenhet i Jönköpings län. Utredningen finansieras av medel från 

socialdepartementet.  

 

§ 39 

 

Almedalen 2014 

Informatör Lisa Andersson visar bifogad powerpointpresentation och informerar om 

FoUrums deltagande under Almedalen 2014. De faktiska kostnaderna kopplade till FoUrums 

deltagande under Almedalen understeg den godkända planerade budgeten. Totalt deltog ca 

130 personer, inklusive FoU-ledare och socialchefer, under de tre seminarier som FoUrum 

arrangerade i samverkan med andra aktörer. En representant från Sveriges Radio P4 i 

Jönköping var en av deltagarna vilket resulterade i nedanstående två radioinslag;  

 

Inslag med de medverkande socialcheferna om hur kommunerna samverkar i vår region: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5906906 

  

Inslag med SKL om hur en kommande regionbildning kan påverka utrymmet för de sociala 

frågorna: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5907311 

  

Beslut 

Primärkommunala nämnden beslutar 

 

att godkänna FoUrums deltagande på Almedalen även 2015. 

 

Bakgrund 

Primärkommunala nämnden beslutade den 26 februari 2014 att godkänna FoUrums deltagande under 

Almedalen 2014 samt att återrapportering av resultatet sker till Primärkommunala nämnden under 

sammanträdet den 16 september 2014.  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5906906
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5907311
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§ 40 

 

Skrivelse avseende direktiv för kostnad avseende familjehemsutbildning 

Anders informerar om bakgrunden till skrivelsen och behovet av nationella 

rekommendationer avseende vägledning för kostnad avseende familjehemsutbildning 

inklusive rekommendationer avseende utbildningens omfattning. 

 

Beslut 

Primärkommunala nämnden beslutar 

 

att föreslå Sveriges kommuner och landsting (SKL) att utarbeta nationella rekommendationer om 

ersättning mellan kommuner för upplåtande av utbildningsplatser för familjehem enligt 

Socialstyrelsens utbildningsprogram, 

 

att dessa rekommendationer även innehåller utbildningens omfattning samt förutsättningar för 

familjehemmens deltagande t ex ersättning för inkomstbortfall eller annat stöd.  

 

§ 41 

 

Stadskontorets slutrapport avseende utvärdering av överenskommelsen om 

evidensbaserad praktik inom socialtjänsten 

 

Anders Saldner informerar om att Stadskontoret har utvärderat evidensbaserad praktik inom 

socialtjänsten. Anders delger att Jönköpings län nämns som ett gott exempel i rapporten och 

läser upp citatet ”Såvitt Stadskontoret kan bedöma, finns det till exempel i Jönköping ett 

starkt politiskt stöd för länets stödstruktur. Där har man tidigt valt att själv finansiera 

plattformsledaren och några ytterligare funktioner. Det har motiverats med att man i länet 

själv vill råda över stödets inriktning och användning. Enligt Stadskontoret skulle detta 

tillvägagångssätt kunna tjäna som inspiration för arbetet i andra län”.  
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§ 42 

 

Anmälningsärenden  

 

Beslut 

Primärkommunala nämnden beslutar 

 

att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

Sandra Widheimer 

 

 

Justeras datum: 2014-09- 

Hans-Göran Johansson  Anders Wilander 

 

 

 

Beslut har fattats per capsulam. 

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunala nämndens protokoll 2014-09-16 

har 2014-09-   anslagits på Regionförbundets anslagstavla, intygar: 

Sandra Widheimer 


