
 

PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 1 – 14 
 

Tid:  2017-02-02, 09.00–12.00 

 

  
 

 

 

Plats:  Kommunal utveckling, Västra storgatan 18 A, Jönköping 

 

Närvarande:   

Beslutande:  Andreas Sturesson, ordförande, Hans-Göran Johansson, Gunnar 

Pettersson, Anna-Carin Magnusson, Marie Johansson, Stefan 

Gustafsson, Gert Jonsson, Arne Ottosson, Anders Wilander § 4-14, 

Lars-Erik Fälth, Henrik Tvarnö, Ann-Marie Nilsson (adjungerad) § 4-

10 och Carina Lindström (tjänstgörande ersättare) 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:   Sandra Widheimer 

 

Övriga närvarande: Victoria Allard, Eva Lindkvist, Leif Eriksson, Mia Frisk, Malin 

Wengholm, Marcus Eskdahl och Lisa Andersson 

 

 

§ 1  Inledning 
Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde.  

 

§ 2 Justerare 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Stefan Gustafsson. 

 

§ 3 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag med följande tillägg: 

Skolchefsinstitutet, information om Tillitsdelegationen i länet delges under 

ärendet Information från utvecklingschefen samt under ärendet Information 

avseende ägardirektiv för Smålands Turism AB tillkommer information om 

budget och verksamhetsplan. 
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§ 4 Beslut avseende uppdragsbeskrivning inklusive 

tidsplan avseende fördjupad uppföljning av volym- och 

kostnadsutveckling inom hemsjukvården, RJL 2015/999 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att Ola Götesson får i uppdrag att föra en dialog med regionen avseende 

finansiering av den fördjupade uppföljningen,  

 

att godkänna uppdragsbeskrivning inklusive tidsplan avseende fördjupad 

uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården med 

föreslagna justeringar,  

 

att den andra kvalitativa uppföljningen inom ramen för KomHem-avtalet 

genomförs under 2018, 

 

att rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag till beslut. 

 

Information 

Victoria Allard informerar om uppdragsbeskrivning inklusive tidsplan 

avseende fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom 

hemsjukvården och visar bifogad powerpointpresentation. 

Uppdragsbeskrivningen kommer att användas som underlag vid rekrytering 

av extern konsult för genomförande av uppdraget.  

 

Victoria Allard informerar om att en kvalitativ uppföljning av KomHem, 

enligt avtalet, ska genomföras under 2017. Med anledning av att PKS önskar 

att en fördjupad analys ska genomföras av KomHemavtalet finns det 

önskemål om att den kvalitativa uppföljningen istället kan genomföras under 

2018.  
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Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende 

uppdragsbeskrivningen och delger att de ställer sig bakom syfte och mål. Det 

finns en del kompletteringar som behöver ske i uppdragsbeskrivningen och 

med anledning av den nära samverkan som finns med regionen anser PKS att 

det är viktigt att regionen är en medpart och finansiär även i den fördjupade 

uppföljningen.  

 

Det är viktigt att belysa volym- och kostnadsutvecklingen i samband med 

skatteväxlingen samt utifrån den volym och kostnad som är gällande i 

dagsläget. Jämlik vård, medborgaren i fokus samt samverkan mellan 

primärvård och kommun var viktiga intentioner i arbetet med skatteväxlingen 

och bör bäras med även i detta arbete. PKS anser att det är mycket viktigt att 

uppdraget, om möjligt, genomförs under kortare tid.  

 

PKS delger att de anser att kvalitén är den viktigaste delen i 

prioriteringstriangeln och önskar en fördelning om 50 % på kvalitet, 25 % på 

tid samt 25 % på resurser. PKS önskar så snart som möjligt underlag 

avseende kostnaden för genomförande av den fördjupade uppföljningen samt 

att en kompletterad uppdragsbeskrivning sänds för avstämning per e-post till 

PKS. 

 

Bakgrund 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2016-12-16 att en 

uppdragsbeskrivning inklusive tidsplan avseende fördjupad uppföljning av 

volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården delges PKS den 2 

februari 2017.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling och länets kommuner 
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§ 5 Information avseende ägardirektiv för Smålands Turism 

AB 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Anna-Carin Magnusson informerar om att handlingar avseende ägardirektiv 

för Smålands Turism AB är utskickade till kommunerna för beslut men att 

alla kommuner troligtvis inte kommer att hinna fatta beslut innan 

årsstämman. Med anledning av att det inte står något om budget och 

verksamhetsplan för 2017 i kallelsen till årsstämman kommer beslut i det 

ärendet att fattas vid ett senare tillfälle.   

 

§ 6 Information från utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna samt att PKS vid 

sitt nästa sammanträde samtalar om samverkan med Länsstyrelsen. 

 

Information 

Ola Götesson informerar om mötet med Landshövdingen Håkan Sörman den 

17 januari. Landshövdingen delgavs information om verksamheten på 

Kommunal utveckling och samtal fördes bland annat avseende möjligheten 

att utveckla samverkan mellan Länsstyrelsen och Kommunal utveckling.  
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Information delges avseende bilagan till psykologutredningen och att 

arbetsgruppen har enats om ett underlag. Nästa steg i processen är förankring 

i berörda chefsgrupper och PKS kommer att fatta beslut i ärendet den 6 april. 

Enbart Mullsjö kommun har antagit huvuddokumentet och beslut behöver av 

den anledningen fattas i samtliga kommuner så snart som möjligt. 

 

Ola Götesson påminner om den regionala workshopen om strategi och 

samverkan för framtidens hälsa den 10 mars och uppmanar alla att anmäla sitt 

deltagande. 

 

Information delges om att Tillitsdelegationen är intresserad av vårt 

gemensamma ledningssystem för samverkan mellan regionen och länets 

kommuner. Marie Johansson informerar om att Gislaveds kommun har haft 

besök av Tillitsdelegationen samt att Tillitsdelegationen om två veckor 

kommer att delge besked avseende vilka kommuner som kommer att bli 

utvalda till försöksverksamheter.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende samverkan 

med Länsstyrelsen. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  

 

§ 7 Information om budgetuppföljning Kommunal 

utveckling 2016-12-31 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.  
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Information 

Ola Götesson delger en budgetuppföljning för Kommunal utveckling per den 

sista december 2016.  

 

§ 8 Inkomna frågeställningar  
Inga övriga frågeställningar har inkommit. 

 

§ 9   Genomgång av ärenden på Kommunalt forums 

dagordning den 10 februari 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Sandra Widheimer informerar om vilka ärenden som Reko önskar ha med på 

dagordningen till Kommunalt forum den 10 februari. Marie Johansson 

informerar om att Kommunalt forum kommer att hantera frågor avseende 

infrastruktur. 

 

§ 10 Information om Kurs- och konferensverksamheten 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Eva Lindkvist informerar om Kurs- och konferensverksamheten. Under 2016 

har antalet deltagare ökat med 13 % jämfört med tidigare år och totalt har  
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4 126 kursdeltagare deltagit på 109 arrangemang/kurser under året. Bifogat 

finns information om kommunernas deltagande i kurser under 2016. En ökad 

marknadsföring av verksamheten samt att det är mycket kostnadseffektivt att 

delta på kurser som arrangeras via Kurs- och konferensverksamheten anser 

Eva Lindkvist är orsaken till ökningen av antalet kursdeltagare.  

 

Ola Götesson informerar om att styrgruppen i dagsläget enbart består av 

personalchefer men att arbete pågår med att titta över representationen i 

styrgruppen med anledning av att det finns behov av att utöka styrgruppen 

med fler chefer på förvaltningsnivå.  

 

§ 11 Delrapportering avseende framtida finansiering av 

Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna, 

 

att ge Ola Götesson i uppdrag att till den 3 mars 2017 framarbeta en 

konsekvensanalys avseende arbetsgruppens förslag samt att i samverkan med 

arbetsgruppen tydliggöra kostnadsutvecklingen över tid,  

 

att beslut i ärendet tas vid PKS nästa sammanträde den 6 april. 

 

Information 

Leif Eriksson delger en delrapportering avseende framtida finansiering av 

Kommunal utveckling och visar bifogad powerpointpresentation. 

Ordföranden betonar att eventuella önskemål om ytterligare underlag 
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omgående behöver framföras.  

 

Diskussion 

En diskussion förs kring arbetsgruppens förslag. 

 

Bakgrund 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2016-12-16 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.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 12 Dialog avseende samordningsförbunden 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att ge Ola Götesson och Agneta Jansmyr i uppdrag att sammanställa de 

gemensamma synpunkter som framkommit under sammanträdet samt att 

delge samordningsförbunden synpunkterna inför kommande ägarmöte den 24 

februari.   

 

Information 

Malin Wengholm visar bifogad powerpointpresentation och informerar om 

regionens synpunkter inför det gemensamma ägarsamrådet. Det är angeläget 

att så mycket medel som möjligt går till verksamheten och att kostnader för 

administration hålls låga. Region Jönköpings län önskar mer utrymme för 

långsiktiga projekt för att kunna föra en dialog om behov av utökning av 

medel. 
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Diskussion 

En diskussion förs avseende samordningsförbunden och vikten av en 

gemensam syn samt att det finns behov av att projekt kan vara både korta och 

långa med anledning av att behoven ser olika ut i länets kommuner. Det är 

positivt att bedriva projekt genom samordningsförbunden med anledning av 

den goda samverkan med övriga aktörer samt den statliga delfinansieringen. 

Ett projekt som fyller ett viktigt behov kan med fördel fortsätta bedrivas i 

projektform genom samordningsförbundens regi. Administrationen bör 

hanteras likvärdigt i länets tre samordningsförbund. 

 

Bakgrund 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2016-12-16 att frågorna 

avseende länets samordningsförbund diskuteras i respektive kommun inför 

överläggning på PKS den 2 februari 2017.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 13 Nominering av ledamot till Energikontoret  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att Carin Wallin från Tranås kommun tillfrågas som ledamot till 

Energikontoret. Marie Johansson får i uppdrag att samordna nomineringen av 

ytterligare en representant från någon av kommunerna Jönköping, Habo, 

Mullsjö eller GGVV. Ola Götesson får i uppdrag att kontakta Energikontoret 

för information om nomineringen avser två ordinarie ledamöter eller en 

ordinarie och en ersättare.  

 

 



 

PROTOKOLL 10(11) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 1 – 14 
 

Tid:  2017-02-02, 09.00–12.00 

 

  
 

 

 

Information 

Anna-Carin Magnusson informerar om att regionen önskar förslag på två 

representanter från två olika kommuner i länet som kan nomineras som 

ledamöter till Energikontoret. Anders Wilander informerar om att han har 

föreslagit att Carin Wallin i Tranås kommun nomineras. Ordföranden föreslår 

att utsedda ledamöter bjuds in till ett kommande sammanträde med PKS med 

syfte att få information om uppdraget.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 14 Övriga frågor – Skolchefsinstitut  

Information 

Hans-Göran Johansson delger att skolchef Stefan Rapp informerat om att ett 

skolchefsinstitut startats vid Högskolan för lärande och kommunikation i 

Jönköping.  
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Vid protokollet 

 

 

Sandra Widheimer 

 

Justeras datum: 2017-02-27 

 

 

Andreas Sturesson   Stefan Gustafsson 

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2017-02-02 har 2017-02-28 anslagits på Region Jönköpings län, 

Kommunal utvecklings anslagstavla, intygar:  

Sandra Widheimer

 


