
 

PROTOKOLL 1(10) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 14 – 27 
 

Tid:  2018-03-08, 09.00–12.00 

 

  
 

 

 

Plats:  Kommunal utveckling, Västra storgatan 18 A, Jönköping 

 

Närvarande:   

Beslutande:  Andreas Sturesson, ordförande, Marie Johansson per telefon § 14-17 

och 22-23, Gunnar Pettersson, Anna-Carin Magnusson, Stefan 

Gustafsson, Gert Jonsson § 17-21 och 23-27, Kristine Hästmark § 17-

21 och 23-27, Anders Wilander, Lars-Erik Fälth, Henrik Tvarnö, 

Linda Danielsson och Annelie Hägg 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:   Sandra Widheimer 

 

 

§ 14  Inledning 
Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde.  

 

§ 15 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Annelie Hägg. 

 

§ 16 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag med följande tillägg: 

Hemtagning under obekväm arbetstid. Ärende 4, 9 och 11 bordläggs till 

kommande sammanträde.  

  



 

PROTOKOLL 2(10) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 14 – 27 
 

Tid:  2018-03-08, 09.00–12.00 

 

  
 

 

 

§ 17 Beslut avseende Vård- och omsorgscollege, RJL 

2015/221 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att den länsgemensamma processen med Höglandsförbundet och resterande 

kommuner i Jönköpings län samt Region Jönköpings län avseende Vård- och 

omsorgscollege avbryts, 

 

att två lokala Vård- och omsorgscollege skapas för Gislaved, Gnosjö, 

Värnamo, Vaggeryd, Habo, Mullsjö och Jönköpings kommuner samt Region 

Jönköpings län,   

 

att kostnaderna finansieras enligt angiven kostnadsfördelning mellan Region 

Jönköpings län, Gislaved, Gnosjö, Värnamo, Vaggeryd, Habo, Mullsjö och 

Jönköpings kommuner, för bildandet av två lokala Vård- och omsorgscollege,   

 

att den organisatoriska tillhörigheten för Vård- och omsorgscolleget för 

Gislaved, Gnosjö, Värnamo, Vaggeryd, Habo, Mullsjö och Jönköpings 

kommuner samt Region Jönköpings län blir Kommunal utveckling, 

 

att ge PKS presidium i uppdrag att ta fram förslag för hur den fortsatta 

processen med att etablera ett länsgemensamt regionalt Vård- och 

omsorgscollege i Kommunal utvecklings regi ska genomföras, i uppdraget 

ingår även val av ny styrgrupp för det länsgemensamma regionala Vård- och 

omsorgscollege. 

  

 

 



 

PROTOKOLL 3(10) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 14 – 27 
 

Tid:  2018-03-08, 09.00–12.00 

 

  
 

 

 

Information 

Ordföranden informerar om presidiets förslag avseende Vård- och 

omsorgscollege.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende processen för 

ett länsgemensamt regionalt Vård- och omsorgscollege.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 18 Beslut om Primärkommunalt samverkansorgans 

verksamhetsberättelse och resultatredovisning för 

2017, RJL 2016/2972 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna Primärkommunalt samverkansorgans verksamhetsberättelse och 

resultatredovisning för 2017. 

 

Information 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling informerar om 

Primärkommunalt samverkansorgans verksamhetsberättelse och 

resultatredovisning för 2017.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 



 

PROTOKOLL 4(10) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 14 – 27 
 

Tid:  2018-03-08, 09.00–12.00 

 

  
 

 

 

§ 19 Beslut om förslag till skrivelse avseende åtgärder för 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) och personlig assistans, RJL 2018/598 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att ge utvecklingschefen för Kommunal utveckling i uppdrag att genomföra 

föreslagna justeringar i skrivelsen avseende åtgärder för Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) och personlig assistans samt 

därefter skicka underlaget via mail till PKS, för godkännande. 

 

Information 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling informerar om förslag till 

skrivelse avseende åtgärder för Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) och personlig assistans.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om behovet av att i 

skrivelsen tydliggöra att LSS inneburit ökade kostnader för alla länets 

kommuner samt vikten av att utgå ifrån individens behov. Skrivelsen ska 

skickas till finansdepartementet, socialdepartementet och SKL.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 
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Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 14 – 27 
 

Tid:  2018-03-08, 09.00–12.00 

 

  
 

 

 

§ 20 Information om resultatet från genomförd uppföljning 

avseende Kommunal utvecklings verksamhet under 

2017 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Sandra Widheimer visar bifogad powerpointpresentation och informerar om 

resultatet från genomförd uppföljning avseende Kommunal utvecklings 

verksamhet under 2017.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan delger behovet av kvalitativa mått på 

Kommunal utvecklings verksamhet. En synpunkt som delges är om det är 

rimligt att PKS, i den årliga utvärderingsenkäten, ska besvara frågorna som 

handlar om hur Kommunal utveckling arbetar med medborgarnas 

erfarenheter. Med anledning av att det kan upplevas som svårt att använda 

forskning för att utveckla och förbättra verksamheter kan det ha påverkat 

resultatet i utvärderingsenkäten negativt.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  

 

  



 

PROTOKOLL 6(10) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 14 – 27 
 

Tid:  2018-03-08, 09.00–12.00 

 

  
 

 

 

§ 21 Information från utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling informerar om de ärenden som 

hanterats av Reko den 2 mars 2018. 

 

Information delges om att arbetet med att hitta en lämplig utförare för 

uppdraget att genomföra en utvärdering av Kommunal utveckling har 

påbörjats. 

 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling informerar om att länets 

personalchefer fortsätter att vara kommunernas representanter i styrgruppen 

för Kurs- och konferensverksamheten. 

 

Information delges om Kommunal utvecklings medverkan under Almedalen 

2018. Ett antal medarbetare kommer att erbjudas möjlighet att medverka 

under Almedalen i kompetensutvecklingssyfte.  

 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling informerar om uppdrag 

avseende bokslut för länets social- och omsorgsförvaltningar. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  
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Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 14 – 27 
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§ 22 Inkomna frågeställningar  
Inga övriga frågeställningar har inkommit. 

 

§ 23   Genomgång av ärenden på Kommunalt forums 

dagordning den 13 april  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.  

 

Information 

Sandra Widheimer informerar om att Kommunalt forum den 13 april har 

temat Barn och ungas psykiska hälsa samt ohälsa hos nyanlända och regional 

utvecklingsstrategi (RUS).  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om behovet av att 

diskutera tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) på 

Kommunalt forum. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  

 

§ 24 HVB-hem för ensamkommande flickor 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att PKS är positiv till en regional samverkan med syfte att möjliggöra ett 

HVB-hem för ensamkommande flickor i länet. 
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Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 14 – 27 
 

Tid:  2018-03-08, 09.00–12.00 

 

  
 

 

 

Information 

Ordföranden delger om att det under ett möte med Integrationsrådet 

informerades om att det finns behov av HVB-hem för ensamkommande 

flickor. Jönköpings kommun undersöker av den anledningen om det finns 

intresse för en regional samverkan för en sådan verksamhet. HVB-hem för 

ensamkommande flickor kan bli möjligt, enbart under förutsättning att det är 

ekonomiskt och praktiskt möjligt att genomföra.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om en regional 

samverkan avseende ett HVB-hem för ensamkommande flickor i länet. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 25 Motion - Låt Spira spridas och spira för alla, RJL 

2017/1342 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att inte avlämna något remissvar kring motionens förslag men välkomnar en 

bred dialog mellan Region Jönköpings län och länets kommuner kring 

kollektivtrafikens inriktning och utveckling.  

 

Information 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling informerar om inkommen 

motion.   
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Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 
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Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om motionen Låt Spira 

spridas och spira för alla.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling, Miljöpartiet de gröna och 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 

§ 26 Anmälningsärenden, dnr RJL 2018/119  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.  

 

§ 27 Övriga frågor – Hemtagning under obekväm arbetstid 

Diskussion 

PKS för en diskussion om hemtagning under obekväm arbetstid.  
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Vid protokollet 

 

 

Sandra Widheimer 

 

Justeras datum: 2018-03-21 

 

 

Andreas Sturesson   Annelie Hägg 

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2018-03-08 har 2018-03-21 anslagits på Region Jönköpings län, 

Kommunal utvecklings anslagstavla, intygar:  

Sandra Widheimer

 


