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"'~ REGION FÖRBUNDET 

JÖNKÖPINGS LÄN 

Kommunal utveckling 

Protokoll från Primärkommunala nämndens sammanträde 

§§ 1 - 14 

Tid: 

Plats: 

Närvarande: 

Beslutande: 

Föredragande: 

Sekreterare: 

Övriga närvarande: 

§ 1 

Inledning 

2013-02-08, kI1 3.30-IS.30 

Landstingets kansli, Husargatan 4, Jönköping, sal A 

Hans-Göran Johansson, C, ordförande, Marie Johansson, S, 

Mats Green, M, Bo Zander, S, Stefan Gustafsson, Kd, Anders 

Wilander, M, Tommy Bohman, S 

Karin W est I ing 

Mona Ryberg 

Lars-Erik Fälth, Eva-Lena Österljung, Henrik Jansson, 

Anders Saldner, Stefan Rapp, J an Holmqvist 

Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde. 

§2 

Justerare 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Marie Johansson. 

REGI ONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 

Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping I Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
Tel: 036-10 75 57 I Fax: 036- 10 20 16 1 E-post: regionforbundet@regionjonkoping.se 
WW'N. regionjonkoping .se 
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§ 3 

Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag. 

§4 

Årsbokslut 2012 
R3013 

Beslut 
Primärkommunala nämnden beslutar 

att redovisningen läggs med godkännande till handlingarna. 

Bakgrund 
Anders Saldner redovisar pågående arbete med årsbokslut 2012 för Kommunal 

utveckling. 

§ 5 

Verksamhetsplan 2014, Styrkort och verksamhetside 
R3113 

Beslut 
Primärkommunala nämnden beslutar 

att fastställa Verksamhetsplan 2013 kompletterad med mål på projektnivå samt att 

godkänna arbetet med VP 2014, styrkor! och kvalitetsledningssystem samt i övrigt 

lägga infonnationen till handlingarna. 
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JÖNKÖPINGS LÄN 

Kommunal utveckling 

Protokoll från Primärkommunala nämndens sammanträde 
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Tid: 2013-02-08, kl 13 .30-15.30 

Bakgrund 

Anders Saldner infonnerar om Verksamhetsplan 2014, styrkort och verksamhetside 
för FoU-rum, samt om Utvecklingsprojekt på FoUrum 2013 - En sammanfattning 
med mål. 

§ 6 

Verksamheten vid FoU-rum 

Beslut 
Primärkommunala nämnden beslutar 

att till sammanträdet med Primärkommunala nämnden den 19 april bjuda in 
Regionstyrelsens ordförande och Regiondirektören för information om verksamheten 
vid FoUrum. 

Bakgrund 
Anders Saldner, kvalitetssamordnare vid FoUrum informerar om arbetet med att 
utveckla partnerskapet FoUrum, kvalitetsledningssystem, framgångsfaktorer och 
målområden m m. Eventuell utvärdering av Kommunal utveckling diskuteras. 

Utdrag: R Persson 

B Dahlgvist 

§ 7 

Information om prissättning för elever på naturbruksutbildningarna 

Beslut 

Primärkommunala nämnden beslutar 

att godkänna informationen, samt att återuppta ärendet i Primärkommunala nämnden 

den 19 april i Tranås. 
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Bakgrund 
Stefan Rapp och J an Holmqvist, Utvecklingsrådet, informerar om prissättning får 

elever vid Naturbruksutbildningarna i länet. 

§ 8 

Information om nya överenskommelser mellan staten och SKL 2013 
PKN 113 

Beslut 
Primärkommunala nämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 
Sveriges kommuner och landsting har tecknat tre överenskommelser inom 

socialtjänst och viss hälso- och sjukvård avseende en fortsättning av pågående 

utvecklingsarbeten under 2013. Dessa överenskommelser är: 

• Sammanhållen vård och omsorg får de mest sjuka äldre 

• Stöd till en evidensbaserad praktik får god kvalitet inom socialtjänsten 

• Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 

Av informationen om statliga stimulansmedel framgår aktuella belopp att rekvirera 

får kommunerna i Jönköpings län samt får den regionala nivån. 

§ 9 

Personlig ombudsverksamhet 
PKN213 

Beslut 
Primärkommunala nämnden fåreslår Regionstyrelsen besluta 

Antal sidor 
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Tid: 2013-02-08, kl 13.30-15.30 

att fåreslå Regionstyrelsen att inrätta tjänst som verksamhetschef för den Personliga 
ombudsverksamheten i länet under förutsättning av statlig finans iering, samt 

att tjänsten är en visstidsanställning t o m 2014-1 2-31. 

§ l O 

Inform ation om möte med SKLs förhandlingsdelegation 
PKN413 

Beslut 

Primärkommunala nämnden beslutar 

att bjuda in företrädare för SKLs förhandlingsdelegation till möte med 

kommunstyrelseordförandena, KSO, den 20 februari , kl 14.30 på Hotell Högland i 

Nässjö. 

Bakgrund 
Maria Dahlberg, bitr förhand lingschefvid SKL, har i mail framfå rt önskemål om att 

delta i möte där samtliga KSO träffas med anledning av bl. a annat det just nu 

mycket aktuella och nya löneavtalet med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 

Samverkansråd. 

§ II 

Inbjudan att nominera till Nätverk med företrädare för kommuner och 

landsting 
PKNI713 

Beslut 
Primärkommunala nämnden beslutar 

att vidarebefordra informationen till berörda. 
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Bakgrund 
Regeringen beslutade 2012 om en långsiktig plan for att stimulera utvecklingen inom 

området barn, unga och vuxna med psykisk ohälsa, den s k PRIO-planen. Dialog 
med landstingen och kommunerna kommer att vara central i arbete med planen. 
Därfor inrättar PRIO-samordningen ett nätverk där det ska finnas en representant for 

vaIje landsting och en representant for kommunerna. Jönköpings län har valt Erik 
Nordström att representera kommunerna och Signe Axelsson att representera 

landstinget. 

§ 12 

Information om det förebyggande ANDT-arbetet i länet 

Beslut 
Primärkommunala nämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 
Anders Wilander informerar om styrgruppsmötet Insikt Utsikt och om det 
forebyggande arbetet gällande alkohol, narkotika, tobak och dopning ANDT i länet. 
Länsstyrelsen har ansvaret fOr samordningen i länet. 

§13 

Barnahus i Jönköpings län 

PKN713 

Beslut 
Primärkommunala nämnden beslutar 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
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Bakgrund 
Karin Westling infonnerar om beslutsunderlag - Barnal1Us i Jönköpings län. 

2008 gjordes en förstudie i Jönköpings län för att utreda förutsättningarna att inrätta 
ett barnahus i Jönköpings län. Vid samma tid rådde ekonomisk oro och man 
beslutade därför att avvakta med inrättandet. Nu har frågan åter aktualiserats på olika 
sätt i de berörda myndigheterna. Vid "Ledningsgrupp för samverkan kommun -

landsting" och chefsåklagaren enades man 2012-06-1 9 om att arbeta för att få till 
stånd ett barnahus i Jönköpings län. Ärendet kommer att behandlas på Läns-Lako 
kommande vecka. 

§ 14 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Anmälningsärenden enligt förteckning läggs med godkännande till handlingarna. 

Vid protokollet 

Mona Ryberg 

lllkänna vande av dag för justering av Primärkommunala nämndens protokoll 
2013- -08 har 2013-ilJ1) anslagits på Regionförbundets anslagstavla, intygar: 
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