
 

PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 61 – 72 
 

Tid:  2017-10-12, 09.00–12.00 

 

  
 

 

 

Plats:  Kommunal utveckling, Västra storgatan 18 A, Jönköping 

 

Närvarande:   

Beslutande:  Andreas Sturesson, ordförande, Gunnar Pettersson, Anna-Carin 

Magnusson, Marie Johansson, Stefan Gustafsson, Gert Jonsson, Lars-

Erik Fälth, Henrik Tvarnö, Linda Danielsson, Annelie Hägg, Kristine 

Hästmark, Ann-Marie Nilsson (adjungerad), Mikael Stenquist 

(tjänstgörande ersättare) och Ulla Gradeen (tjänstgörande ersättare) 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:   Sandra Widheimer 

 

Övriga närvarande: Pia Persson, Petra Tingsvik och Jenny Stigmer 

 

 

§ 61  Inledning 

Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde.  

 

§ 62 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lars-Erik Fälth. 

 

§ 63 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag med följande justering: 

Ärende 8 flyttas, på grund av sjukdom, till kommande sammanträde med 

PKS. 
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§ 64 Beslut avseende budget och verksamhetsplan för 

Kommunal utveckling 2018, RJL 2017/1522 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna föreliggande budget och verksamhetsplan för Kommunal 

utveckling 2018. 

 

Information 

Utvecklingschefen informerar om budget och verksamhetsplan för 

Kommunal utveckling 2018. Information delges om att dialogen med 

kommuncheferna kommer att utökas med två heldagar från och med nästa år. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende behovet av 

att länets kommunchefer får del av budget och verksamhetsplan för 

Kommunal utveckling.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 
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§ 65 Information om delårsrapport och budgetuppföljning 

Kommunal utveckling 2017-08-31, RJL 2017/1522 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Ola Götesson delger en budgetuppföljning för Kommunal utveckling per den 

sista augusti 2017.  

 

§ 66 Information från utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att information om miljötillsynsutredningen och utredning om 

livsmedelskontrollen delges på kommande sammanträde med PKS, 

 

att PKS presidium får mandat att ta beslut avseende vem som får uppdraget 

att genomföra den fördjupande uppföljningen avseende volym- och 

kostnadsutvecklingen inom hemsjukvården, 

 

att information avseende hur arbetet fortgår avseende den länsgemensamma 

tillnyktringsenheten (TNE), ska delges på Kommunalt forum den 10 

november. 
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Information 

Utvecklingschefen informerar om Kommunal utvecklings medverkan under 

Almedalen 2017, se bilaga. De faktiska kostnaderna kopplade till Kommunal 

utvecklings deltagande under Almedalen understeg den planerade budgeten.  

 

Information delges om att Kommunal utveckling har fått ett uppdrag från 

Socialstyrelsen med ambition att ta fram ett nationellt kvalitetsregister inom 

beroendevården.  

 

Medarbetare som arbetar med samordnad vårdplanering i länets kommuner 

och Region Jönköpings län kommer att få möjlighet till erfarenhetsutbyte 

(hospitering) en dag per år med start 2018. 

 

Information delges om play-kanalen, vilken kommer att samordnas via 

Kommunal utveckling. Genom play-kanalen kommer medarbetare i länets 

kommuner att få tillgång till gemensam information, till exempel olika 

introduktionsprogram. 

 

Utvecklingschefen informerar om det fortsatta arbetet med den fördjupande 

uppföljningen avseende volym- och kostnadsutvecklingen inom 

hemsjukvården. Information delges avseende möjligheten att anställa en 

person, under en kortare period, för att genomföra uppdraget. Alternativet är 

att upphandla tjänsten. 

 

Information delges om utredningen Samordnad utveckling för god och nära 

vård 2017:24.  
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Information delges om att regionen fortfarande arbetar för att hitta en lösning 

avseende lokalfrågan för den länsgemensamma tillnyktringsenheten (TNE), 

vilket innebär att verksamheten ännu inte har kunnat starta igång. 

Utvecklingen av den länsgemensamma tillnyktringsenheten till en integrerad 

mottagning skjuts av den anledningen på framtiden. 

 

Utvecklingschefen informerar om miljötillsynsutredningen och utredning om 

livsmedelskontrollen.   

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende vikten av att 

den som får uppdraget att genomföra den fördjupande uppföljningen 

avseende volym- och kostnadsutvecklingen har rätt kunskap, kan lösa 

uppgiften på ett trovärdigt sätt samt att det är en fördel om uppdraget kan 

genomföras så snart som möjligt.   

 

Primärkommunalt samverkansorgan diskuterar behovet av att Kommunalt 

forum informeras om hur arbetet fortgår avseende den länsgemensamma 

tillnyktringsenheten. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  
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§ 67 Dialog om den fortsatta processen avseende 

samverkansöverenskommelse med anledning av ny lag 

om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att ett extra sammanträde bokas in med PKS den 10 november kl. 13.00–

15.00, för fortsatt dialog om samverkansöverenskommelse med anledning av 

ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

 

Information 

Ordföranden informerar om att ambitionen med workshopen som 

genomfördes den 10 oktober var att definiera vilka de stora 

diskussionsfrågorna är samt hitta knäckfrågorna med syfte att kunna komma 

överens. Det finns behov av att diskutera vad som behöver utvecklas och 

tydliggöras i utkastet på Överenskommelse om samverkan för trygg och säker 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Utvecklingschefen delger 

information om den fortsatta processen avseende 

samverkansöverenskommelsen.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende behovet av 

utveckling och fortsatt dialog avseende samverkansöverenskommelsen. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 
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§ 68 Inkomna frågeställningar  
Inga övriga frågeställningar har inkommit. 

 

§ 69   Genomgång av ärenden på Kommunalt forums 

dagordning den 10 november 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Marie Johansson informerar om att Kommunalt forum den 10 november 

bland annat kommer att hantera frågan avseende kompetensförsörjning.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om vilka ärenden som 

det finns behov av att hantera på Kommunalt forum. 

 

§ 70 Information om Vård- och omsorgscollege i Jönköpings 

län 

Information 

Utvecklingschefen informerar om dialogen med Höglandet, se bilaga. 

Utvecklingschefen delger information om de beslut som PKS har tagit i 

ärendet och beklagar att processen har frångått tagna beslut. Skälen till att en 

regional styrgrupp har fastställts, parallellt med bildandet av två lokala 

styrgrupper, var med syfte att effektivisera processen. Kontakt kommer att tas 

med förbundschefen på Höglandet med syfte att arbeta vidare med den 

gemensam länsövergripande organisationen för Vård- och omsorgscollege. 
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Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om de beslut som PKS 

har tagit i ärendet och vikten av att om det uppkommer behov av att frångå 

tagna beslut ska avstämning snarast ske med PKS. Detta innebär att PKS 

beslut 2016-09-05 i ärendet är fortsatt gällande.  

 

§ 71 Information om arbetet avseende Stöd och behandling 

för barn som utsatts för våld eller övergrepp, RJL 

2017/46 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna, 

 

Information 

Petra Tingsvik och Jenny Stigmer informerar om arbetet avseende Stöd och 

behandling för barn som utsatts för våld eller övergrepp, se bilaga. Det finns i 

dagsläget brister inom stöd och behandling, främst för de barn som blivit 

utsatta för sexuellt våld. Projektet pågår till och med 2018 men det finns en 

ambition att få till ett långsiktigt förändringsarbete. Information delges om de 

fyra nationella målen som finns samt om de lokala mål som tagits fram för 

Jönköpings län.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 
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§ 72 Anmälningsärenden, dnr RJL 2017/51  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.  

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Sandra Widheimer 

 

Justeras datum: 2017-11-02 

 

 

Andreas Sturesson   Lars-Erik Fälth 

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2017-10-12 har 2017-11-02 anslagits på Region Jönköpings län, 

Kommunal utvecklings anslagstavla, intygar:  

Sandra Widheimer

 


