
 

PROTOKOLL 1(10) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 1 – 13 
 

Tid:  2018-02-01, 09.00–12.00 

 

  
 

 

 

Plats:  Kommunal utveckling, Västra storgatan 18 A, Jönköping 

 

Närvarande:   

Beslutande:  Marie Johansson, ordförande, Gunnar Pettersson, Anna-Carin 

Magnusson § 1-5, Stefan Gustafsson § 5-13, Gert Jonsson, Kristine 

Hästmark, Anders Wilander, Lars-Erik Fälth, Henrik Tvarnö, Linda 

Danielsson 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:   Sandra Widheimer 

 

Övriga närvarande: Thomas Tryggvesson, Ingalill Hafström och Joel Malmvall  

 

 

§ 1  Inledning 
Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde.  

 

§ 2 Justerare 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Henrik Tvarnö. 

 

§ 3 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag med följande justeringar: 

Ärendet avseende Regional kommunal eHälsa utgår på grund av sjukdom 

samt Beslut om representanter till arbetsgrupp med uppdrag att revidera 

arbetsordningen för Kommunalt forum tillkommer som ett extra ärende. 
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§ 4 Beslut avseende överenskommelse om samverkan 

kring barns och ungas psykiska, fysiska och sociala 

hälsa 2018, RJL 2017/3136 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna den länsövergripande överenskommelsen om samverkan för 

barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa, 

 

att rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag till beslut.  

 

Information 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling informerar om den 

länsövergripande överenskommelsen om samverkan för barns och ungas 

psykiska, sociala och fysiska hälsa.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende avvikelser. 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling påtalar vikten av att anmäla 

avvikelser med syfte att synliggöra när en verksamhet inte fungerar som den 

ska samt för att avvikelsen ska kunna hanteras inom det gemensamma 

ledningssystemet för samverkan.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling och länets kommuner 
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§ 5 Delrapportering avseende den fördjupade uppföljningen 

av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården 

samt revidering av KomHem-avtalet, RJL 2015/999 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

  

Information 

Thomas Tryggvesson informerar om den fördjupade uppföljningen av volym- 

och kostnadsutveckling inom hemsjukvården. Information delges om det 

pågående arbetet samt vad som behöver genomföras framöver. Thomas 

Tryggvesson delger de intryck och inspel som han har fått hittills i processen.  

 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling informerar om att arbetet med 

att revidera KomHem-avtalet sker i samverkan med regionen samt att 

ambitionen är att ärendet ska hanteras för beslut, i PKS samt i regionens 

nämnd för folkhälsa och sjukvård, innan sommaren. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende behovet av 

att utredningsuppdraget inkluderar granskning av den genomförda kvalitativa 

uppföljningen av hemsjukvården i länet. Det finns behov av samsyn kring 

beslutsprocessen avseende riktlinjer och vilka konsekvenser som 

kostnadsutjämningen. Det finns även behov av förtydliganden avseende 

tröskelprincipen och den gemensamma vårdplaneringen. Primärkommunalt 

samverkansorgan ska hantera slutrapporten för beslut samt påtalar vikten av 

att representanter från PKS är delaktiga i arbetet med att revidera KomHem-

avtalet. 
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Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 6 Information om arbetet inom området 

funktionsnedsättning 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Ingalill Hafström informerar om arbetet inom funktionshinderområdet och 

visar bifogad powerpointpresentation. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan diskuterar tillgänglighetsdatabasen samt 

arbetet med att få verksamheter inom funktionshinderområdet att lämna vård 

och omsorgsspåret och istället fokusera på det pedagogiska arbetet.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 
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§ 7 Information från utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att ge utvecklingschefen för Kommunal utveckling och länets socialchefer i 

uppdrag att ta fram ett förslag på gemensam skrivelse avseende 

huvudmännens ansvar med koppling till Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Förslaget hanteras via mailkorrespondens med 

länets kommunstyrelseordförande, 

 

att beslut avseende vård- och omsorgscollege hanteras som ett ärende på 

nästa sammanträde med PKS. 

 

Information 

Ordföranden informerar om inkommen frågeställning från Anders Wilander 

avseende Försäkringskassans hantering och tolkning av sitt uppdrag med 

koppling till Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

och behovet av att formulera en gemensam skrivelse för länets kommuner.  

 

Utvecklingschefen informerar om arbetet med Vård- och omsorgscollege i 

Jönköpings län och att ett möte har genomförts med Höglandets 

kommunalförbund den 31 januari. Ett nytt regionalt Vård- och 

omsorgscollege kommer att bildas och Kommunal utveckling kommer från 

och med den 1 juli 2018 att ansvara för länssamordningen. En aktivitetsplan 

och en tidsplan är framtagen med syfte att fastställa länsorganisationen till 

den 1 juli.  
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Information delges om de ärenden som hanterats av Reko den 23 januari 

2018. 

 

Utvecklingschefen informerar om hälso- och sjukvårdsdirektörernas arbete 

avseende centrum för psykisk hälsa (RCPH) i landet. Information delges om 

att 27 % av all sjukvård i dagsläget hamnar inom den kommunala 

hemsjukvården.    

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende behovet att ta 

fram en gemensam skrivelse avseende Försäkringskassans ansvar med 

koppling till LSS. Skrivelsen undertecknas av länets 

kommunstyrelseordförande och oppositionsråd. Skrivelsen hanteras via 

mailkorrespondens med länets kommunstyrelseordförande och skickas sedan 

till Försäkringskassan, regeringen och SKL samt övriga berörda instanser.  

 

Primärkommunalt samverkansorgan diskuterar behovet av att titta på helheten 

avseende kommunernas kostnader som, utöver funktionshinderområdet, även 

omfattar till exempel spelmissbruk. Det finns behov av ett långsiktigt arbete 

med syfte att minska kostnaderna och länets kommundirektörer har fått i 

uppdrag att titta på detta. Den fortsatta diskussionen kommer att hanteras i 

KSO-nätverket.  

 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende Vård- och 

omsorgscollege i Jönköpings län och om behovet av att vid nästa 

sammanträde med PKS hantera ärendet för beslut. Arbetsgruppen med 

representanter från Höglandets kommunalförbund och Kommunal utveckling 

arbetar vidare enligt framtagen aktivitetsplan.  
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Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  

 

§ 8 Inkomna frågeställningar  

Inga övriga frågeställningar har inkommit. 

 

§ 9   Genomgång av ärenden på Kommunalt forums 

dagordning den 9 februari  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.  

 

Information 

Ordföranden informerar om att det ännu inte finns någon information om 

Kommunalt forums dagordning den 9 februari.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om behovet av att 

Kommunalt forum hanterar utvecklingsfrågor för länet som till exempel 

kompetensutveckling och kollektivtrafiken. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  
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§ 10 Information om arbetet inom CHANGE-projektet 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Joel Malmvall informerar om arbetet inom CHANGE-projektet och visar 

bifogad powerpointpresentation. CHANGE är ett 

kompetensutvecklingsprojekt för ökad integration som genomförs i länets 

kommuner med finansiering från Europeiska socialfonden. Hittills har bland 

annat 24 utbildningsdagar genomförts med totalt 2 300 deltagare.   

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om behovet av att även 

länets socialchefer, skolchefer samt kommundirektörer delges information om 

projektet.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

§ 11 Anmälningsärenden, dnr RJL 2018/119  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.  
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§ 12 Avstämning kring nytta och upplevelse av Kommunal 

utvecklings verksamhet under 2017  

Information 

Sandra Widheimer informerar om att det inom Kommunal utvecklings 

verksamhet finns en rad olika nätverk och styrgrupper. Varje år genomförs en 

avstämning med våra deltagare kring nytta och upplevelse av verksamheten. 

Resultaten är mätbara och används i det interna förbättringsarbetet. PKS 

kommer att delges en redovisning av resultatet vid kommande sammanträde. 

Ordföranden uppmanar alla representanter i PKS att fyll i enkäten som finns 

bifogad i kallelsen till dagens sammanträde. 

 

§ 13 Övriga frågor – Beslut om representanter till 

arbetsgrupp med uppdrag att revidera arbetsordningen 

för Kommunalt forum 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att utse Marie Johansson, Ann-Marie Nilsson och Anna-Carin Magnusson 

med tillhörande kommundirektörer som representanter till arbetsgruppen med 

uppdrag att revidera arbetsordningen för Kommunalt forum.  

 

Information 

Ordföranden informerar om att representanter behöver utses till en 

arbetsgrupp som ska tillsättas med uppdrag att revidera arbetsordningen för 

Kommunalt forum samt föreslår följande kommunstyrelseordförande med 

tillhörande kommundirektörer; Ann-Marie Nilsson, Anna-Carin Magnusson 

och Marie Johansson. 
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Yrkanden/förslag på sammanträdet 

 Lars-Erik yrkar bifall till förslaget.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling och regiondirektören 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Sandra Widheimer 

 

Justeras datum: 2018-02-20 

 

 

Marie Johansson   Henrik Tvarnö 

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2018-02-01 har 2018-02-20 anslagits på Region Jönköpings län, 

Kommunal utvecklings anslagstavla, intygar:  

Sandra Widheimer

 


