
 

PROTOKOLL 1(10) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 28 – 40 
 

Tid:  2018-05-17, 09.00–11.45 

 

  
 

 

 

Plats:  Kommunal utveckling, Västra storgatan 18 A, Jönköping 

 

Närvarande:   

Beslutande:  Andreas Sturesson, ordförande, Gunnar Pettersson, Stefan Gustafsson, 

Gert Jonsson, Kristine Hästmark, Anders Wilander, Lars-Erik Fälth, 

Henrik Tvarnö, Hans-Göran Johansson, Ann-Marie Nilsson 

(adjungerad), Carina Lindström (tjänstgörande ersättare) och Anders 

Karlgren (tjänstgörande ersättare) 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:   Sandra Widheimer 

 

Övriga närvarande: Thomas Tryggvesson, Ulrika Ribbholm, Emma Grundström, Stefan 

Claesson och Elin Karlsson (adjungerad praktikant)  

 

 

§ 28  Inledning 
Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde.  

 

§ 29 Justerare och adjungerad 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Hans-Göran 

Johansson. PKS fastställer att Elin Karlsson adjungeras till dagens 

sammanträde. 

 

§ 30 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag. 
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§ 31 Beslut avseende budget och den framtida processen 

med att etablera ett länsgemensamt regionalt Vård- och 

omsorgscollege samt representation i ny styrgrupp, 

RJL 2015/221 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna PKS presidiums förslag avseende den fortsatta processen med 

att etablera ett länsgemensamt regionalt Vård- och omsorgscollege, 

 

att ikraftträdandet för ett länsövergripande vård- och omsorgscollege i 

Kommunal utvecklings regi verkställs senast 2018-12-31,  

 

att erforderliga MBL-förhandlingar ska genomföras,  

 

att rekommendera länets kommuner och Region Jönköpings län att anta 

ovanstående förslag till beslut.  

 

Information 

Ordföranden informerar om PKS presidiums förslag avseende den fortsatta 

processen med att etablera ett länsgemensamt regionalt Vård- och 

omsorgscollege. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende processen för 

att ta fram ny styrgrupp, tidpunkten för ikraftträdandet samt vad som krävs 

innan det länsgemensamma regionala vård- och omsorgscolleget kan träda 

ikraft i Kommunal utvecklings regi.  
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Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling, länets kommuner samt 

regionens hälso- och sjukvårdsdirektör 

 

§ 32 Slutrapport avseende den fördjupade uppföljningen av 

volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården 

samt information om förslag till revidering av KomHem-

avtalet, RJL 2015/999 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna samt att eventuella 

synpunkter avseende revidering av KomHem-avtalet ska delges 

utvecklingschefen för Kommunal utveckling senast den 7 juni 2018. 

 

Information 

Thomas Tryggvesson informerar om resultatet från den fördjupade 

uppföljningen av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården och 

visar bifogad powerpointpresentation.  

 

Information delges om förslag till revidering av KomHem-avtalet. 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling informerar om att länets 

socialchefer ställer sig bakom förslaget till reviderat KomHem-avtal samt att 

regionens hälso- och sjukvårdsdirektör inte har några synpunkter på förslaget. 

KomHem-avtalet ska hanteras för beslut i PKS den 14 juni samt vid 

kommande sammanträde med regionens nämnd för folkhälsa och sjukvård. 

 

Ordföranden informerar om att det finns behov av att eventuella synpunkter 

avseende revidering av KomHem-avtalet delges utvecklingschefen för 
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Kommunal utveckling senast den 7 juni med syfte att PKS ska kunna hantera 

ärendet för beslut den 14 juni. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan anser att det är positivt att utredningen 

genomförts och att uppdraget utförts på ett bra sätt. En diskussion förs bland 

annat avseende konsekvenserna av att alltmer avancerad sjukvård sker i 

hemmet samt om behovet av ökad läkarmedverkan.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 33 Beslut avseende utredningen av den palliativa vården i 

Jönköpings län, RJL 2017/1521 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna, 

 

att ge PKS presidium i uppdrag att, tillsammans med nämnden för folkhälsa 

och sjukvårds presidium, ta fram ett förslag avseende nytt utredningsuppdrag.   

 

Information 

Ulrika Ribbholm och Emma Grundström informerar om utredningen av den 

palliativa vården i Jönköpings län och visar bifogad powerpointpresentation. 

Svenska palliativregistret synliggör kvalitén av den palliativa vården i landet 

och resultatet visar att Jönköpings län inte har en jämlik palliativ vård. 

Information om förslag avseende en organisatorisk modell för den 

specialiserade palliativa vårdens verksamhet delges samt om de förslag till 
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beslut som utredningen har resulterat i.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan diskuterar behovet av en jämlik palliativ 

vård i Jönköpings län. En fördjupad utredning behöver genomföras med syfte 

att tydliggöra kostnads- och ansvarsfördelning för den palliativa vården i 

länet. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling, PKS presidium, regionens 

hälso- och sjukvårdsdirektör samt nämnden för folkhälsa och sjukvårds 

presidium 

 

§ 34 Information från utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling 

Information 

Information delges om de ärenden som hanterats av Reko den 3 april 2018. 

 

Utvecklingschefen informerar om utvärderingen av Kommunal utveckling 

och att PKS presidium har godkänt de frågeställningar som utvärderingen 

kommer att omfatta. Ett par företag kommer att erbjudas möjlighet att 

inkomma med underlag och avtal kommer att tecknas med det företag som 

inkommer med det bästa underlaget.  

 

Information delges avseende budgetuppföljning för Kommunal utveckling per 

den sista mars 2018 samt att bifogat dokument med kommentarer till 

budgetuppföljningen biläggs protokollet. 
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Utvecklingschefen informerar om att Kommunal utveckling har en 

forskningsstrategi och att PKS kommer att få fördjupad information om 

forskningsstrategin under hösten.   

 

§ 35   Samtal avseende fribrev angående projektet VISAM 

Arena 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att ge utvecklingschefen för Kommunal utveckling i uppdrag att formulera ett 

kommungemensamt fribrev angående projektet VISAM Arena samt att 

rekommendera länets kommuner att anta fribrevet. 

 

Information 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling informerar om att regionen har 

formulerat ett fribrev som innebär att de avsäger sig alla framtida anspråk på 

idé och kommersialiserad produkt som utvecklas inom ramen för projektet 

VISAM Arena. Utvecklingschefen för Kommunal utveckling frågar PKS om 

det finns behov av att länets kommuner formulerar ett liknande fribrev. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan anser att det finns behov av att länets 

kommuner formulerar ett kommungemensamt fribrev, med syfte att stimulera 

personalen att testa och utveckla sina goda idéer. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling och länets kommuner 
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§ 36 Inkomna frågeställningar  
Inga övriga frågeställningar har inkommit. 

 

§ 37   Genomgång av ärenden på Kommunalt forums 

dagordning den 1 juni  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.  

 

Information 

Sandra Widheimer informerar om att Kommunalt forum den 1 juni har temat 

attraktivitet och kulturfrågor.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om behovet av att 

Länstrafiken och information om resultatet från KomHem-utredningen lyfts 

på Kommunalt forums dagordning den 1 juni. PKS önskar även att 

informationspunkten från primärkommunala samverkansorganet omfattar mer 

än enbart fem minuter samt att ett kommande sammanträde med Kommunalt 

forum förläggs på Husqvarna AB. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  
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§ 38 Rapport om Energikontorets arbete 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 

 

Information 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling delger att Energikontoret 

informerar om sitt arbete i utsänd rapport. Energikontoret har meddelat att de 

framöver kommer att skicka ut nyhetsbrev kontinuerligt, bland annat med 

information om vad som pågår och är på gång.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan önskar att Energikontorets nyhetsbrev 

skickas ut direkt till länets kommuner. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 39 Utredning av länsövergripande gymnasiesamverkan i 

Jönköpings län 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att ställa sig positiva till en utredning av länsövergripande 

gymnasiesamverkan i Jönköpings län. 
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Information 

Stefan Claesson visar bifogad powerpointpresentation och informerar om att 

länets tretton skolchefer är överens om behovet av att genomföra en utredning 

av länsövergripande gymnasiesamverkan i Jönköpings län med målet att 

stärka gymnasiesamverkan i länet. Information delges om förslag till 

uppdragsbeskrivning för utredningen. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan diskuterar behovet av en utredning av 

länsövergripande gymnasiesamverkan i Jönköpings län och anser det 

önskvärt med en framtida samverkan i linje med presenterat förslag.    

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 40 Anmälningsärenden, dnr RJL 2018/119  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.  
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Vid protokollet 

 

 

Sandra Widheimer 

 

Justeras datum: 2018-05-21 

 

 

Andreas Sturesson   Hans-Göran Johansson  

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2018-05-17 har 2018-05-23 anslagits på Region Jönköpings län, 

Kommunal utvecklings anslagstavla, intygar:  

Sandra Widheimer

 


