
 

PROTOKOLL 1(12) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 32 – 49 
 

Tid:  2016-05-19, 13.00–16.30 

 

  
 

 

 

Plats:  Kommunal utveckling, Västra storgatan 18 A, Jönköping 

 

Närvarande:   

Beslutande:  Andreas Sturesson, ordförande, David Svensson, Anna-Carin 

Magnusson, Marie Johansson, Linda Danielsson, Stefan Gustafsson, 

Allan Ragnarsson, Annelie Hägg § 32-44, Arne Ottosson, Anders 

Wilander, Ann-Marie Nilsson (adjungerad) och Ulla Gradeen § 37-49 

(tjänstgörande ersättare) 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:   Sandra Widheimer 

 

Övriga närvarande: Pia Persson, Victoria Allard, Lars Wallström och Lisa Andersson 

 

 

§ 32  Inledning 

Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde.  

 

§ 33 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anna-Carin 

Magnusson. 

 

§ 34 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag med följande tillägg: 

Tillfälliga förändringar inom den specialiserade palliativa vården på 

Höglandet, E-arkiv samt Psykologutredningen. 
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§ 35 Beslut avseende kostnads- och ansvarsfördelning av en 

länsgemensam tillnyktringsenhet, LJ 2014/628 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna kostnads- och fördelningskalkylen för den länsgemensamma 

tillnyktringsenheten, enligt nuvarande förslag, med en fördelning om 80 % 

finansiering från Region Jönköpings län och 20 % finansiering fördelat på 

länets kommuner, 

 

att verksamheten startar första kvartalet 2017, 

 

att ge Reko i uppdrag att ta fram ett avtal för den länsgemensamma 

tillnyktringsenheten, 

 

att ge Reko i uppdrag att, till sammanträdet med Kommunalt forum den 9 

december 2016, framarbeta ett nytt förslag avseende utveckling av den 

länsgemensamma tillnyktringsenheten till en integrerad mottagning, 

 

att nytt beslut avseende kostnads- och fördelningskalkylen tas inför en 

utveckling av länsgemensam integrerad mottagning. En kommande utredning 

ska visa på kommunernas och regionens ansvar avseende finansieringen av 

den integrerade mottagningen, 

 

att rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag till beslut.  

 

Information 

Ola Götesson informerar om kostnadsfördelningen för den länsgemensamma 

tillnyktringsenheten. Vid en utveckling av verksamheten till en 
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länsgemensam integrerad mottagning kommer kommunernas ansvar att öka 

vilket även innebär ett ökat finansieringsansvar för kommunerna.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan diskuterar kostnads- och 

ansvarsfördelningen för en länsgemensam integrerad mottagning och anser att 

den kommande utredningen ska visa på kommunernas och regionens ansvar 

avseende finansieringen av den integrerade mottagningen. 

 

Bakgrund 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2016-02-26 att kommunerna är 

positiva gällande tillkomst av en tillnyktringsverksamhet, att rekommendera 

länets kommuner att skapa ekonomiska förutsättningar för driften av en 

länsgemensam tillnyktringsenhet (TNE), i budgetarbetet för år 2017.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling och länets kommuner 

 

§ 36 Beslut avseende reviderad version av Ledningssystem 

för samverkan, RJL 2015/2278 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att komplettera ledningssystem för samverkan inom regionens och 

kommunernas hälsa, vård och omsorg med att strategigruppernas årliga 

handlingsplaner anmäls till PKS samt att i övrigt godkänna ledningssystemet 

och att rekommendera länets kommuner att godkänna ledningssystemet för 

samverkan. 
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Information 

Andreas Sturesson informerar om att PKS presidium anser att det finns behov 

av att strategigruppernas årliga handlingsplaner anmäls till PKS.  

 

Bakgrund 

Ledningssystemet för samverkan beskriver den gemensamma värdegrunden 

samt strukturen för ledning och styrning i samverkan inom regionens och 

kommunernas hälsa, vård och omsorg. Detta är en reviderad version av det 

ledningssystem för samverkan som antogs av Läns-LAKO 2013-09-25.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling och länets kommuner 

 

§ 37 Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- 

och omsorgcollege i Jönköpings län, RJL 2015/221 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att återremittera ärendet till nästa möte med Primärkommunalt 

samverkansorgan den 5 september. Underlaget kompletteras med förslag 

avseende hur och när implementering av ett länsövergripande regionalt Vård- 

och omsorgscollege i Jönköpings län kan ske.  

 

Information 

Pia Persson informerar om resultatet från förstudien avseende ett 

länsövergripande Vård- och omsorgscollege och visar bifogad 

powerpointpresentation. Information delges om hur VO-college 

organisationen ser ut, vad VO-college arbetar för, vilka kvalitetskriterier som 

ska ingå samt de slutsatser som förstudien resulterat i.  
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Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan diskuterar behovet av att komplettera 

underlaget med förslag avseende hur och när implementering av ett 

länsövergripande regionalt Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län kan 

ske. Andreas Sturesson delger att Jönköpings kommun är tveksam till att 

delta i ett regionalt Vård- och omsorgscollege och det finns av den 

anledningen behov av att informera och diskutera ärendet med berörd nämnd 

i Jönköpings kommun. Beslut i ärendet ska tas i respektive kommun och flera 

ledamöter i PKS uttrycker en önskan om att samtliga kommuner i länet deltar 

med anledning av att det bland annat innebär en kvalitetsäkring av 

utbildningen samt att det stärker den samlade kompetensen i länet.   

 

Bakgrund 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2015-05-29 att ställa sig 

bakom beslutet att utföra en förstudie i syfte att starta Vård- och 

omsorgscollege på regional och lokal nivå i hela Jönköpings län samt att 

kostnaderna för förstudien fördelas mellan Region Jönköpings län och 

deltagande kommuner enligt kostnadsfördelning. 

 

Beslutet skickas till 

Föredragande Pia Persson och utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 38  Dialog om ägardirektiv för Smålands Turism AB 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att påbörja arbetet med att formulera nya ägardirektiv för Smålands Turism 

AB med målsättning att de fastställs vid nästa årsstämma. 
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Information 

Anna-Carin Magnusson informerar om att det finns behov av att formulera 

nya ägardirektiv för Smålands Turism AB.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan diskuterar behovet av att i ägardirektivet 

tydliggöra utvecklingen av besöksnäringen. Det är viktigt att Smålands 

Turism även fortsättningsvis stödjer kommunerna i arbetet med att 

marknadsföra Småland på den internationella marknaden samt att stödja 

kommunerna på lokal nivå med kunskap och kompetens om turism och 

besöksnäring. PKS målsättningen är att de nya ägardirektiven för Smålands 

Turism AB fastställs vid nästa årsstämma. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 39  Genomgång av ärenden på Kommunalt forums 

dagordning den 27maj 

Information 

Ann-Marie Nilsson informerar om vilka ärenden som finns med på 

dagordningen till Kommunalt forum den 27 maj. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan diskuterar ärendena på dagordningen och 

konstaterar att ärendet avseende Vård- och omsorgscollege behöver tas bort 

med anledning av att PKS beslutat att återremittera ärendet till nästa möte. 

Det finns behov av att handlingarna inför Kommunalt forum skickas ut med 

längre framförhållning samt att det under mötena finns utrymme för 

diskussion. Med anledning av att regionförstoringen är ett ärende på 
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dagordningen finns det önskemål om att det blir ett utökat möte som 

möjliggör för fler att ta del av den information som delges. 

 

§ 40  Inkomna frågeställningar 

Andreas Sturesson delger att en frågeställning inkommit med önskemål om 

information avseende volym och kostandsutvecklingen rörande 

huvudmannaskapsförändringen av hemsjukvården (KomHem) och att 

information i frågan delges under ärendet Information från utvecklingschefen 

för Kommunal utveckling. Inga övriga frågeställningar har inkommit. 

 

§ 41 Information om Kommunal utveckling på sociala medier  

Information 

Lisa Andersson visar bifogad powerpointpresentation och informerar om att 

Region Jönköpings län och Kommunal utveckling använder följande sociala 

medier: Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Information delges att 

användning av de sociala medierna kan stärka varumärket, dialog och direkt 

kommunikation med medborgarna gör följarna mer positiva till 

organisationen samt att information i större omfattning når de yngre 

målgrupperna.   

 

§ 42 Information om arbetet inom området äldre  

Information 

Victoria Allard informerar om pågående och planerade aktiviteter inom 

verksamhetsområdet äldre och visar bifogad powerpointpresentation. 

Äldreområdet arbetar med olika aktiviteter inom områdena Sammanhållen 

vård och omsorg, Teknik i vård och omsorg, Salutogent förhållningssätt, 

Personal och kompetensförsörjning samt Framtidsperspektiv m.m.  
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En ny uppdragsbeskrivning är framtagen för projektet Vårdsamordning, ett 

uppdrag som genomförs i samverkan med Region Jönköpings län. Andra 

pågående projekt i regionen och länets kommuner, med anknytning till 

Vårdsamordningsprojektet, kommer att samköras med syfte att undvika 

parallella spår och ett möte med representanter för regionens IT-centrum, 

Vårdtjänster samt Informationssäkerhet har bland annat initierats för att 

inventera projekt inom IT-området. 

 

§ 43 Information om IT-stöd för vårdplanering 

Information 

Victoria Allard informerar om IT-stöd för vårdplanering och visar bifogad 

powerpointpresentation. En handlingsplan är framarbetad som beskriver de 

olika stegen i processen. Första steget handlar om att innan sommaren 

genomföra en kartläggning avseende juridiska förutsättningar för upphandling 

av Cosmic LINK. De två efterföljande stegen handlar om att ta fram en 

processkartläggning som underlag för kravspecifikationen samt att formulera 

en kravspecifikation för IT-stöd för informationsöverföring. Sista steget 

handlar om att genomföra en jämförelse av olika IT-stöd med beräkning av 

kostnader, vilken ska delges till PKS i november. Resultatet från de två 

genomförda förstudierna i Jönköpings och Vaggeryds kommun kommer att 

beaktas i det fortsatta arbetet.  

 

Diskussion 

PKS poängterar vikten av att informationsöverföringen är trygg och säker.  
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§ 44 Information om Primärkommunalt samverkansorgans 

verksamhetsberättelse för 2015, RJL 2016/907 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna Primärkommunalt samverkanorgans verksamhetsberättelse och 

resultatredovisning för 2015. 

 

Information 

Lars Wallström informerar om Primärkommunalt samverkansorgans 

resultatredovisning för 2015 och visar bifogad powerpointpresentation. Det 

ekonomiska läget var stabilt under 2015 och det finns goda förutsättningar för 

2016 års verksamhet. Ola Götesson informerar om att de statliga stöden till 

landets regionala stödstrukturer under de senaste åren har minskat och att 

arbete pågår med syfte att hitta lösningar för att säkerställa en lånsiktig 

finansiering av länets verksamhet. 

 

§ 45 Information från utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna Kommunal utvecklings medverkan på Almedalen 2017. 

 

Information 

Ola Götesson informerar om kommande organisationsförändring på 

Kommunal utveckling och visar bifogad powerpointpresentation. 

Verksamheten har utvecklats och vuxit med de nya områdena FoUrum 

utbildning och FoUrum fritid, vilket innebär att det finns behov av en 
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organisationsutveckling. Den av Lennart Svennson genomförda utvärderingen 

av verksamheten visar även på behov av att förstärka arbetet avseende bland 

annat forskningen. En större samordning kommer att finnas inom 

organisationen mellan verksamhetens olika områden. Varje område kommer 

att ha ett arbetsutskott som leds av utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling, utvecklingschefen deltar även på förvaltningschefernas möten. 

Med syfte att skapa en större stabilitet i organisationen kan det finnas behov 

av fler fasta tjänster. Från och med i höst kommer teamsamordnarna för de 

team som består av minst två personer, förutom det administrativa teamet, 

istället att bli teamchefer. Chefsuppdraget inom Presonliga 

ombudsverksamheten ska förtydligas.  

 

Resultatet från uppföljningen avseende volym och kostandsutvecklingen 

rörande huvudmannaskapsförändringen av hemsjukvården kommer att delges 

under sammanträdet den 5 september.  

 

Information delges att Patientnämnden efterfrågat beslut från länets 

kommuner om överenskommelse avseende patientnämndsverksamheten och 

att underlag skickats till länets socialchefer inför beslut i respektive kommun.  

 

Ola Götesson informerar om att Kommunal utveckling påbörjat planeringen 

inför medverkan på Almedalen 2017.  

 

Information delges om arbetet avseende psykologutredningen. En bilaga 

håller på att formuleras med utgångspunkt från gällande lagstiftning. 

Ambitionen är att bilagan kan tas för beslut i november och att 

implementeringsarbete kan ske därefter.  

 

Ola Götesson delger att han har fått förfrågan om att vara kommunernas 

kontaktperson med Länsstyrelsen när det gäller arbetet med nyanlända, med 
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syfte att kunna samordna kommunernas arbete tillsammans med 

Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har sedan tidigare ett integrationsråd med 

representanter från länets kommuner och det är viktigt att det nya arbetet med 

nyanlända inte innebär ytterligare arbete för kommunerna.  

 

Förslag på sammanträdestider för PKS under 2017 delas ut med ambition att 

fastställas vid nästa sammanträde med PKS den 5 september.  

 

§ 46 Information om regionbildningen 

Information 

Marie Johansson och Ann-Marie Nilsson är kommunernas representanter i 

frågan avseende regionbildningen och delger en nulägesbild om 

regionförstoringen.  

 

§ 47 Anmälningsärenden, RJL 2016/8 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

 

§ 48 Övriga frågor - Tillfälliga förändringar av den palliativa 

vården på Höglandet 

Diskussion 

Anders Wilander informerar om tillfälliga förändringar av den palliativa 

vården på Höglandet och delger att regionen informerat om förändringen 

enbart en månad innan införandet, förändringarna samt att informationen kom 

med mycket kort framförhållning kan innebära svårigheter för kommunerna i 

deras arbete. Ola Götesson delger att han har talat med Mats Bojestig, som 
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informerat att förändringarna sker till följd av att läkare har slutat samt att en 

informationsträff har genomförts för berörd personal.  

 

§ 49 Övriga frågor - E-arkiv  

Information 

Ann-Marie Nilsson delger att Jönköpings kommun inte har klivit av det 

gemensamma samarbetet avseende e-arkiv men att det finns synpunkter 

avseende arbetet som kommer att sammanställas. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Sandra Widheimer 

 

Justeras datum: 2016-06- 

 

 

Andreas Sturesson   Anna-Carin Magnusson 

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2016-05-19 har 2016-06-    anslagits på Region Jönköpings län, Kommunal 

utvecklings anslagstavla, intygar:  

Sandra Widheimer

 


