
 

PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 41 – 48 
 

Tid:  2018-06-14, 08.00–10.10 

 

  
 

 

 

Plats:  Kommunal utveckling, Västra storgatan 18 A, Jönköping 

 

Närvarande:   

Beslutande:  Marie Johansson, ordförande § 41-43 och 45-46, Andreas Sturesson § 

44-48, ordförande § 44 och 47-48, Gunnar Pettersson, Stefan 

Gustafsson, Gert Jonsson, Kristine Hästmark, Lars-Erik Fälth, Henrik 

Tvarnö § 44-48, Linda Danielsson, Hans-Göran Johansson, Annelie 

Hägg och Ann-Marie Nilsson (adjungerad) 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:   Sandra Widheimer 

 

 

§ 41  Inledning 
Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde.  

 

§ 42 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Stefan Gustafsson. 

 

§ 43 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag. Representanter från 

Länstrafiken kommer att informera om regionbussupphandlingen efter PKS 

sammanträde. 
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§ 44 Beslut avseende reviderat KomHem-avtal, RJL 

2015/999, RJL 2018/1556 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i 

uppdrag att arbeta fram en handlingsplan under augusti 2018,  

 

att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i 

uppdrag att kontinuerligt arbeta med uppföljning och förbättringar samt vid 

behov föreslå avtalsförändringar,  

 

att apodos och gränsdragningsfrågan region och kommun vad gäller sjukvård 

är av stor betydelse för länets kommuner och dessa bör belysas i ett 

kommande arbete, 

 

att godkänna hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag till förtydligande,  

 

att ställa sig bakom förslag till reviderat KomHem-avtal med ikraftträdande 

från och med 1 januari 2019, 

 

att rekommendera länets kommuner och Region Jönköpings län att anta 

ovanstående förslag till beslut. 

  

Information 

Ordföranden informerar om reviderat KomHem-avtal och inkomna 

synpunkter. Utvecklingschefen för Kommunal utveckling delger att länets 

socialchefer samt nämnden för folkhälsa och sjukvårds presidium ställer sig 

bakom förslaget till reviderat KomHem-avtal. Information delges att länets 
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socialchefer under augusti 2018 kommer att arbeta fram en handlingsplan 

avseende det fortsatta arbetet. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende reviderat 

KomHem-avtal samt inkomna synpunkter. Primärkommunalt 

samverkansorgan poängterar vikten av att avtalet är ett levande dokument och 

att det finns behov av att i samverkan med regionen kontinuerligt arbeta med 

uppföljning och förbättringar. Apodos samt gränsdragningsfrågan region och 

kommun vad gäller sjukvård är exempel på frågor som är av stor betydelse 

för länets kommuner och som bör belysas i ett kommande arbete. 

 

Bakgrund 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade den 17 maj 2018 att med 

godkännande lägga rapporten till handlingarna samt att eventuella synpunkter 

avseende revidering av KomHem-avtalet ska delges utvecklingschefen för 

Kommunal utveckling senast den 7 juni 2018. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling, länets kommuner och Region 

Jönköpings län 
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§ 45 Diskussion avseende arbetsordning för 

Primärkommunalt samverkansorgan 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att ge utvecklingschefen för Kommunal utveckling i uppdrag att, till PKS 

sammanträde den 11 oktober, ta fram ett förslag avseende ny arbetsordning 

för Primärkommunalt samverkansorgan, enligt PKS önskemål om ändringar 

och förtydliganden.   

 

Information 

Ordföranden informerar om att det finns behov av att revidera 

arbetsordningen för Primärkommunalt samverkansorgan.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende behovet av 

att revidera arbetsordningen för Primärkommunalt samverkansorgan, bland 

annat avseende sammansättning och arbetsformer. I arbetsordningen ska det 

tydliggöras att det är länets kommunstyrelseordförande som är ledamöter i 

PKS samt att ordförandeposten innehas av kommunstyrelsens ordförande i 

Jönköpings kommun. Utvecklingschefen för Kommunal utveckling föreslår 

att revideringarna av arbetsordningen sker i samråd med en jurist. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

  



 

PROTOKOLL 5(8) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 41 – 48 
 

Tid:  2018-06-14, 08.00–10.10 

 

  
 

 

 

§ 46 Diskussion avseende verksamhetsavtal avseende 

primärkommunal samordning och utveckling 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att ge utvecklingschefen för Kommunal utveckling i uppdrag att, till PKS 

sammanträde den 11 oktober, ta fram ett förslag avseende nytt 

verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling, 

enligt PKS önskemål om ändringar och förtydliganden. 

 

Information 

Ordföranden informerar om att verksamhetsavtal avseende primärkommunal 

samordning och utveckling ska förnyas inför varje ny mandatperiod.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende behovet av 

att förnya verksamhetsavtalet avseende primärkommunal samordning och 

utveckling. Avtalet behöver bland annat förtydligas avseende 

ansvarsfördelningen och att forskning är en del i Kommunal utvecklings 

uppdrag. Det finns behov av att revideringar i avtalet genomförs i samråd 

med en jurist och Ann-Marie Nilsson delger att Jönköpings kommun kan 

bistå med den kompetensen. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  
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§ 47 Fribrev angående projektet VISAM Arena 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att ställa sig bakom förslag till kommungemensamt fribrev angående 

projektet VISAM Arena, 

 

att rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag till beslut.  

 

Information 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling informerar om att 

Primärkommunalt samverkansorgan den 17 maj 2018 beslutade att ge 

utvecklingschefen för Kommunal utveckling i uppdrag att formulera ett 

kommungemensamt fribrev angående projektet VISAM Arena samt att 

rekommendera länets kommuner att anta fribrevet.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan anser att det är positivt med ett 

kommungemensamt fribrev och att det kan stimulera medarbetare att testa 

och utveckla sina goda idéer.    

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling och länets kommuner 
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§ 48 Information avseende utredning av länsövergripande 

gymnasiesamverkan i Jönköpings län 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att en enklare utredning, inom ramen för FoUrum utbildnings uppdrag, 

genomförs avseende länsövergripande gymnasiesamverkan i Jönköpings län.  

 

Information 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling informerar om att 

Primärkommunalt samverkansorgan den 17 maj 2018 beslutade att ställa sig 

positiva till en utredning av länsövergripande gymnasiesamverkan i 

Jönköpings län. Länets skolchefer diskuterade ärendet den 1 juni och föreslår 

att en enklare utredning genomförs, inom ramen för FoUrum utbildnings 

uppdrag. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende behovet av 

att genomföra en utredning av länsövergripande gymnasiesamverkan i 

Jönköpings län och är positiva till att enklare utredning genomförs.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 
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Vid protokollet 

 

 

Sandra Widheimer 

 

Justeras datum: 2018-06- 

 

 

Andreas Sturesson          Marie Johansson                    Stefan Gustafsson  

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2018-06-14 har 2018-06-   anslagits på Region Jönköpings län, Kommunal 

utvecklings anslagstavla, intygar:  

Sandra Widheimer

 


