
 

PROTOKOLL 1(13) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 86 – 102 
 

Tid:  2016-12-16, 09.00–12.00 

 

  
 

 

 

Plats:  Kommunal utveckling, Västra storgatan 18 A, Jönköping 

 

Närvarande:   

Beslutande:  Andreas Sturesson, ordförande, Hans-Göran Johansson § 86-99, 101-

102, Gunnar Pettersson, Anna-Carin Magnusson, Marie Johansson, 

Linda Danielsson, Stefan Gustafsson § 86-97, 101-102, Gert Jonsson, 

Annelie Hägg, Arne Ottosson, Anders Wilander, Lars-Erik Fälth, 

Henrik Tvarnö, Ann-Marie Nilsson (adjungerad) § 91-102 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:   Sandra Widheimer 

 

Övriga närvarande: Lars Johansson, Stefan Claesson, Victoria Allard, Marianne Hakegård, 

Sofia Lager Millton, Joel Malmvall och Lisa Andersson 

 

 

§ 86  Inledning 
Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde.  

 

§ 87 Justerare 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anders Wilander. 

 

§ 88 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag med följande tillägg: 

Samordningsförbunden och Finsams ägarsamråd. 

  



 

PROTOKOLL 2(13) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 86 – 102 
 

Tid:  2016-12-16, 09.00–12.00 

 

  
 

 

 

§ 89 Information om budgetuppföljning Kommunal 

utveckling 2016-10-31, RJL 2016/2972 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Ola Götesson informerar om budgetuppföljning för Kommunal utveckling 

2016-10-31 och att en ekonomisk redovisning för verksamheten kommer att 

delges PKS vid varje sammanträde. Från och med 2017 kommer Kommunal 

utveckling att administrera den personliga ombudsverksamheten.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 90 Beslut avseende budget och verksamhetsplan för 

Kommunal utveckling för 2017, RJL 2016/2972 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna föreliggande budget och verksamhetsplan för Kommunal 

utveckling för 2017. 

 

Information 

Ola Götesson informerar om budget och verksamhetsplan för Kommunal 

utveckling för 2017 och poängterar vikten av att den förankras i länets 

kommuner. Under 2017 kommer arbete att ske på Kommunal utveckling 

med syfte att på ett tydligare sätt synliggöra nyttan med verksamheten för 

länets kommuner. 



 

PROTOKOLL 3(13) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 86 – 102 
 

Tid:  2016-12-16, 09.00–12.00 

 

  
 

 

 

Diskussion 

Hans-Göran Johansson informerar om att Primärkommunala nämnden i 

slutet av 2014 skickade in en skrivelse till Socialdepartementet avseende 

betydelsen av det statliga stödet till de regionala stödstrukturerna. 

Verksamheten inom FoUrum social välfärd har hittills finansierats med 

statliga medel, med anledning av att de statliga medlen nu istället kommer 

att betalas ut till kommunerna är det viktigt med förankringen eftersom 

länets socialnämnder från och med 2018 behöver använda de statliga 

medlen till att finansiera FoUrum social välfärd.   

 

Primärkommunalt samverkansorgan anser att förankringsprocessen 

avseende budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling är viktig 

och att både Kommunal utveckling och PKS har ett ansvar att se till att 

förankring sker i länets kommuner. Respektive förvaltningschefsgrupp ska 

godkänna den del av budget och verksamhetsplan som omfattar sitt 

förvaltningsområde och PKS fattar beslut om att godkänna budget och 

verksamhetsplan för Kommunal utveckling. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 91 Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal 

utveckling, RJL 2016/2972 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att en delrapport från pågående utredning delges PKS den 2 februari 2017 

samt att beslut avseende den framtida finansieringen av Kommunal 

utveckling tas den 6 april 2017.  

 



 

PROTOKOLL 4(13) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 86 – 102 
 

Tid:  2016-12-16, 09.00–12.00 

 

  
 

 

 

Information 

Andreas Sturesson informerar om att kommuncheferna önskar ytterligare tid 

för att hinna färdigställa utredningsunderlaget och att det, med hänsyn till 

budgetberedningen i länets kommuner, är möjligt att ta beslut i ärendet den 

6 april 2017. Ola Götesson visar bifogad powerpointpresentation och 

informerar om den förändringsprocess som påverkar den framtida 

finansieringen av Kommunal utveckling.   

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan anser att det är positivt att en delrapport 

delges PKS den 2 februari 2017 samt att beslut avseende den framtida 

finansieringen av Kommunal utveckling tas den 6 april 2017.  

 

Bakgrund 

Primärkommunalt samverkansorgan informerades 2016-11-04 om den 

framtida finansieringen av Kommunal utveckling och behovet av att 

genomföra en översyn av avtalen avseende medlemsavgiften samt 

grundfinansieringen av FoUrum social välfärd och hälso- och sjukvård. 

Handlingar i ärendet har skickats ut till PKS, länets kommunchefer och 

socialchefer. Kommunstyrelseordförandena i länet har hanterat ärendet och 

en utredning genomförs. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

  



 

PROTOKOLL 5(13) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 86 – 102 
 

Tid:  2016-12-16, 09.00–12.00 

 

  
 

 

 

§ 92 Beslut avseende riktlinjer för handläggning av ärenden 

till PKS, RJL 2015/2733 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna riktlinjer för handläggning av ärenden till PKS.  

 

Information 

Andreas Sturesson informerar om behovet av att tydliggöra hur ärenden till 

PKS ska handläggas samt att det är upp till varje kommun att avgöra 

mandatet för sina respektive förvaltningschefer. Marie Johansson delger 

vilka teman som Kommunalt forum kommer att ha på sina sammanträden 

under det första halvåret 2017 samt informerar om att det finns möjlighet att 

inför möten med PKS presidium skicka in frågeställningar som kan vara 

aktuella att diskutera på PKS. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan diskuterar behovet av att under 

sammanträden med PKS förbereda och diskutera de ärenden som kommer 

att hanteras på Kommunalt forum. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

  



 

PROTOKOLL 6(13) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 86 – 102 
 

Tid:  2016-12-16, 09.00–12.00 

 

  
 

 

 

§ 93 Information från utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.  

 

Information 

Ola Götesson informerar om att Ledningsgruppen för samverkan (Reko) 

beslutat att den länsövergripande överenskommelsen samt de lokala 

överenskommelserna om samarbete gällande personer med riskbruk, 

missbruk och beroende förlängs, utan justeringar, till att gälla till och med 

2018. 

 

Information delges om arbetet inför införandet av Cosmic LINK i länets 

kommuner och att Reko kommer att ta beslut avseende införandedatumet på 

måndagen den 19 december. En risk- och konsekvensanalys har genomförts 

och en handlingsplan ska tas fram som tydliggör vilka åtgärder som ska 

genomföras med koppling till risk- och konsekvensanalysen. En översyn ska 

även genomföras avseende tidsplanen för vårdsamordningsprocesserna. Ola 

Götesson informerar om att planen är att införandedatumet för Cosmic 

LINK blir den 27 april 2017. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende 

konsekvensen av att det är många av kommunernas personal som under en 

kort period kommer att behöva utbildas. Det är av stor betydelse att det blir 

ett ordnat införande av Cosmic LINK i länets kommuner och att 

socialchefsgruppen står bakom tidsplanen.  

 



 

PROTOKOLL 7(13) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 86 – 102 
 

Tid:  2016-12-16, 09.00–12.00 

 

  
 

 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 94   Uppföljning avseende antagningsläge och ekonomi för 

naturbruksutbildningen i Jönköpings län 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Lars Johansson och Stefan Claesson informerar om antagningsläge och 

ekonomi för naturbruksutbildningen i Jönköpings län och visar bifogad 

powerpointpresentation. De gröna näringarna är viktiga och det finns ett 

stort intresse för naturbruksutbildningarna i länet, på både gymnasieskolan i 

Tenhult och Stora Segerstad blev det totala elevantalet i år högre än vad som 

var budgeterat. Resultatutvecklingen är god och naturbruksutbildningen i 

Jönköpings län räknar med ett plusresultat på 3,5 miljoner kronor för 2016. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan är positiva till den goda 

resultatutvecklingen och anser att naturbruksutbildningarna leder till ökad 

anställningsbarhet. Gert Jonsson informerar om att många nyanlända 

flyktingar har erfarenhet av jordbruk och att det kan vara ett 

utvecklingsområde för naturbruksutbildningarna.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

  



 

PROTOKOLL 8(13) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 86 – 102 
 

Tid:  2016-12-16, 09.00–12.00 

 

  
 

 

 

§ 95  Psykologutredningen 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Ola Götesson informerar om processen avseende psykologutredningen och 

att det finns behov av att arbetsgruppen arbetar vidare med ärendet.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 96 Uppföljning avseende hemsjukvården (KomHem) 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att en uppdragsbeskrivning inklusive tidsplan avseende fördjupad 

uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården delges 

PKS den 2 februari 2017. 

 

Information 

Ola Götesson och Victoria Allard informerar om de önskemål som länets 

socialchefer har avseende vad den fördjupade uppföljningen avseende 

hemsjukvården behöver omfatta och visar bifogad powerpointpresentation. 

Socialchefernas önskemål utgår ifrån ett kommunalt perspektiv avseende 

följande strategiska områden; informationsöverföring, samordning av 

resurser, samverkan, kompetens samt rekrytering. Det finns även behov av 

att genomföra en analys avseende de medicintekniska hjälpmedlen. 



 

PROTOKOLL 9(13) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 86 – 102 
 

Tid:  2016-12-16, 09.00–12.00 

 

  
 

 

 

Diskussion 

En diskussion förs avseende behovet av en fördjupad analys med syfte att 

synliggöra om kommunaliseringen av hemsjukvården har inneburit en 

ansvarsförskjutning som orsakat ökade kostnader för länets kommuner.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 97 Inkomna frågeställningar  
Inga övriga frågeställningar har inkommit. 

 

§ 98 Information om den länsgemensamma enheten för 

familjehemsrekrytering 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Marianne Hakegård visar bifogad powerpointpresentation och informerar 

om att verksamhet för den länsgemensamma enheten för 

familjehemsrekrytering startade i maj 2016. Målsättningen för 

verksamheten är att genom samverkan effektivisera rekrytering och 

utbildning, öka tillgången av familjehem, höja kompetens hos familjehem 

och socialsekreterare samt skapa större likhet mellan kommunerna. En 

utvärdering ska genomföras efter två års aktiv verksamhet. Det är viktigt att 

sprida information om verksamheten och det sker bland annat via Facebook, 

direktreklam och hemsidan www.plus.rjl.se/fourumsocialvalfard.   

 



 

PROTOKOLL 10(13) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 86 – 102 
 

Tid:  2016-12-16, 09.00–12.00 

 

  
 

 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 99 Information om Handlingsplan barn och 

ungdomsvården 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Sofia Lager Millton informera om Handlingsplan barn och ungdomsvården 

och visar bifogad powerpointpresentation. SKL tog under 2015 beslut om en 

handlingsplan med syfte att göra läget mer stabilt inom barn och 

ungdomsvården. Det finns behov av handlingsplanen bland annat med 

anledning av den höga arbetsbelastningen, personalomsättningen och att det 

är ett svårt arbete som ska genomföras. De nationella åtgärderna som SKL 

har kommit fram till ska leda till tydligt uppdrag, tillgång till aktuell 

kunskap samt god arbetsmiljö. Information delges om den regionala 

handlingsplan som är framtagen och som tagit hänsyn till de nationella 

åtgärderna.    

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan diskuterar behovet av att 

socialsekreterarna får möjlighet att avsätta mer av sin arbetstid tillsammans 

med barnen. Sofia Lager Millton informerar om att vissa kommuner i 

Jönköpings län har anställt administratörer med syfte att testa om de kan 

avlasta socialsekreterarna i deras arbete och skapa förutsättningar för att de 

ska få mer tid med barnen. Sofia Lager Millton delger att det finns signaler 



 

PROTOKOLL 11(13) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 86 – 102 
 

Tid:  2016-12-16, 09.00–12.00 

 

  
 

 

 

som visar att situationen inom barn- och ungdomsvården i Jönköpings län 

håller på att stabiliseras.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  

 

§ 100 Information om CHANGE-projektet  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Joel Malmvall informera om CHANGE-projektet som handlar om 

kompetensutveckling för bättre integration. Europeiska socialfonden 

finansierar projektet med 14,5 miljoner kronor under en treårsperiod och 

projektet genomförs i samverkan med flera olika aktörer. Samtliga av länets 

tretton kommuner medverkar i projektet och bidrar med medfinansiering 

genom deltagarnas arbetstid. Målet är att skapa ett inkluderandes samhälle 

där mångfald är en tillgång och vi tar tillvara på den kompetens som de 

nyanlända har. Arbete sker med att ta fram en fördjupad behovsanalys som 

är anpassad efter de nya utmaningar och behov som finns i länet.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om att 

omprioriteringar vid behov kan behöva ske inom projektet samt belyser 

vikten av att förankra genomförandeplanen.   

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 



 

PROTOKOLL 12(13) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 86 – 102 
 

Tid:  2016-12-16, 09.00–12.00 

 

  
 

 

 

§ 101 Anmälningsärenden, RJL 2016/8 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

 

§ 102 Övriga frågor – Samordningsförbunden och Finsams 

ägarsamråd 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att frågorna avseende länets samordningsförbund diskuteras i respektive 

kommun inför överläggning på PKS den 2 februari 2017. 

 

Information 

Marie Johansson informerar om att ärendet diskuterades på Kommunalt 

forum den 9 december och att det finns ett antal frågor som behöver 

diskuteras i respektive kommun inför dialog på PKS den 2 februari 2017. 

Ola Götesson informerar om de frågeställningar som Malin Wengholm 

önskar att PKS diskuterar och delger att Malin Wengholm även önskar 

medverka på PKS sammanträde den 2 februari.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende 

samordningsförbundens finansiering av långa respektive korta projekt samt 

att en av fördelarna med att ha tre samordningsförbund i länet är närheten 

till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan på lokal nivå. Det är positivt 

att inför ägarsamrådet den 24 februari 2017 föra en dialog om 

samordningsförbunden tillsammans med regionen. 



 

PROTOKOLL 13(13) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 86 – 102 
 

Tid:  2016-12-16, 09.00–12.00 

 

  
 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Sandra Widheimer 

 

Justeras datum: 2017-01- 

 

 

Andreas Sturesson   Anders Wilander 

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2016-12-16 har 2017-01-    anslagits på Region Jönköpings län, Kommunal 

utvecklings anslagstavla, intygar:  

Sandra Widheimer

 


