
 

PROTOKOLL 1(12) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 15-29 
 

Tid:  2019-03-14 08.30 - 12.10 

 

  
 

 

 

Plats:  Kommunal utveckling, Västra storgatan 18 A, Jönköping 

 

Närvarande:  

Beslutande:  Linda Danielsson, ordförande, Beata Allen, Annelie Hägg, Carina 

Johansson, Kristine Hästmark, Susanne Wahlström, § 18-29, Ilan De 

Basso, (tjänstgörande ersättare), Stefan Gustafsson, Gert Jonsson, 

Anna-Carin Magnusson, Carina Bardh, (tjänstgörande ersättare), Azra 

Muranovic, (tjänstgörande ersättare) 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:   Yvonne Lindén Andersson 

 

Övriga närvarande: Sandra Widheimer, Johanna Bergman, Edvard Käll, Kristina 

Kranjevic, Nicholas Smedhagen, Åke Smedmert 

 

 

§ 15 Inledning 
Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde.  

 

 

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

 

 

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

Representation i Science Parks styrelse, Ytterligare åtgärder efter SKL:s 

återkoppling av frågan om SKL:s påverkansarbete och stöd kring LSS, Behov 
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av medieutbildning för nyckelpersoner samt Hemtagning av färdigbehandlade 

patienter i hälso- och sjukvården. 

 

 

§ 18 Beslut om Kommunal utvecklings 

verksamhetsberättelse och resultatredovisning 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna Kommunal utvecklings verksamhetsberättelse och 

resultatredovisning för 2018. 

 

Information 

Sandra Widheimer informerar om Kommunal utvecklings 

verksamhetsberättelse och resultatredovisning för 2018 och visar bifogad 

powerpointpresentation. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion rörande Kommunal 

utvecklings verksamhetsberättelse för 2018. 

 

Yrkande/förslag på sammanstädet 

Anna-Carin Magnusson föreslår att resultatredovisningen i framtida 

verksamhetsberättelser utvecklas mot en tydligare koppling mellan 

verksamhet och ekonomi. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 
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§ 19 Resultat från utredningen av länsövergripande 

gymnasiesamverkan i Jönköpings län 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna att ett underlag till gemensamt samverkansavtal tas fram, 

 

att godkänna att underlaget ska kompletteras med en risk- och 

konsekvensanalys där elevperspektivet och dimensionering av utbudet i 

Jönköpings kommun tas med. 

 

Information 

Johanna Bergman, teamchef FoUrum utbildning informerar om utredningen 

av länsövergripande gymnasiesamverkan i Jönköpings län och visar bifogad 

powerpointpresentation. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om betydelsen av en 

länsövergripande gymnasiesamverkan i Jönköpings län och betonar vikten av 

att utredningen och avtalsförslag innan beslut i Primärkommunalt 

samverkansorgan förankras på alla nivåer i länets kommuner.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 
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§ 20 Förberedande samtal inför möte med Migrationsverket 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan diskuterar och planerar upplägget för 

samtalet med Migrationsverket avseende kommunernas fordringar hos 

Migrationsverket. 

 

 
§ 21 Samtal med Migrationsverket avseende kommunerna 

fordringar hos Migrationsverket 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att en sammanställning görs över de ärenden som i dagsläget inte reglerats 

ekonomiskt mellan länets kommuner och Migrationsverket och att partnerna 

försöker komma till en lösning för dessa ärenden i särskild ordning, 

 

att ge utvecklingschefen för Kommunal utveckling i uppdrag att 

sammanställa ärendena. 

 

Information 

Gemensamma frågeställningar från länets kommuner har innan dagens möte 

delgetts Migrationsverket. Migrationsverkets representanter informerar om 

nuvarande läge gällande Migrationsverkets organisation, ekonomi och nuläge, 

prognos för migrationen, utbetalda belopp till kommunerna i Jönköpings län 

samt besvarar de gemensamma frågeställningarna från länets kommuner och 

visar bifogad powerpointpresentation. 
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Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan framför i dialogen de betydande 

ekonomiska konsekvenser som drabbar kommunerna när 

kostnadsersättningen från Migrationsverket fördröjs eller nekas ibland utan 

tydlig motivering eller på grund av ofullkomliga rutiner. Länets kommuner 

har idag sammantaget 100 mkr i utestående fordringar och att det föreligger 

en differens mellan återsökta medel och vad som betalats ut för genomförda 

insatser till nyanlända. PKS framför också betydelsen av tilltro till att 

ansökningshandlingarna hanteras rättssäkert och att det existerar en 

förutsägbarhet då kommunerna åtar sig ett uppdrag. 

 

Migrationsverket och PKS är eniga om vikten av att rutiner kontinuerligt ses 

över av parterna och vid behov förbättras samt ser positivt på dialogen vid 

dagens gemensamma möte. 

 

Ordföranden föreslår att en sammanställning görs över de ärenden som i 

dagsläget inte reglerats ekonomiskt mellan länets kommuner och 

Migrationsverket och att partnerna söker komma fram till en lösning för dessa 

ärenden i särskild ordning.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 
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§ 22   Information från utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna, 

 

att frågan om utökning av kretsen delaktiga i utvecklingsarbetet med 

Kommunal utvecklings mål- och budgetuppföljningsmodell behandlas i 

KSO-nätverket. 

 

Information 

Utvecklingschefen informerar om att Kommunal utveckling inte kommer att 

delta under Almedalsveckan 2019. 

 

Ekonom Yvonne Lindén Andersson redogör för budgetuppföljningen per den 

28 februari. Handlingen bifogas.  

 

Utvecklingschefen informerar om att på mötet med länets kommundirektörer 

den 29 mars är handlingsplanen med anledning av utvärderingen av 

Kommunal utveckling ett ärende på dagordningen.  

 

Den 26 april påbörjar PKS utvecklingsarbetet med Kommunal utvecklings 

mål- och budgetuppföljningsmodell. Utvecklingschefen efterfrågar PKS syn 

på att utöka kretsen delaktiga i processen. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  
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§ 23   Inkomna frågeställningar 
 Inga övriga frågeställningar har inkommit. 

 

 

§ 24 Förslag på ärenden till Kommunalt forums dagordning 

den 12 april 

 Beslut 

 Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

 att följande ärenden förs upp på dagordningen den 12 april 

 Samverkan vid utskrivning från sluten psykiatrisk hälso- och sjukvård 

 Arbetsförmedlingens förändrade förutsättningar och dess påföljder för 

andra huvudmän 

 Sjukhusens bemanningssituation under sommaren 2019 

 Regionala utvecklingsstrategin (RUS) 

 

Information 

 Kommunalt forums nästa sammanträde infaller den 12 april. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om ärenden att tas upp 

på dagordningen på Kommunalt forums sammanträde den 12 april. 

 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 
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§ 25 Anmälningsärenden, dnr RJL 2019/109  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.  

 

 

§ 26 Övriga frågor - Representation i Science Parks styrelse 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att Primärkommunalt samverkansorgans ledamöter meddelar Stefan 

Gustafsson namn på personer de önskar nominera till ordförande i Science 

Parks styrelse. 

 

Information 

Länets kommuner har tre representanter i styrelsen för Science Parks och 

under 2019 ska en ny ordförande utses. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion rörande länets 

kommuners representation i Science Parks styrelse. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

-  
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§ 27 Övriga frågor - Ytterligare åtgärder efter SKL:s 

återkoppling av frågan om SKL:s påverkansarbete och 

stöd kring LSS, 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att Gert Jonsson och Anna-Carin Magnusson förbereder ärendet och tar fram 

underlag till ett länsgemensamt underlag och frågeställningar inför 

hemställande av möte med Försäkringskassan.  

 

 Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan diskuterar behovet av en dialog med 

Försäkringskassan med anledning av myndighetens förändrade praxis, 2017 

och att länets kommuner inför mötet tar fram ett länsgemensamt underlag och 

gemensamma frågeställningar. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

 

§ 28 Övriga frågor - gemensam medieutbildning för 

nyckelpersoner 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att frågan om gemensam medieutbildning för förtroendevalda och 

nyckelpersoner behandlas i KSO-nätverket. 
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Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om det föreligger 

behov av medieutbildning för förtroendevalda och nyckelpersoner. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

 

§ 29 Övriga frågor – hemtagning av medicinskt 

färdigbehandlade patienter från sluten vård 

Information 

Eksjö kommun har uppmärksammat att rutinerna vid hemtagning av 

medicinskt färdigbehandlade patienter inte följs och ställer frågan om länets 

övriga kommuner har erfarit detsamma.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om vikten av att 

rutinerna vid hemtagning av medicinskt färdigbehandlade patienter efterföljs 

och att alla avvikelser som sker i samverkan rapporteras. 

 

Vid protokollet 

 

 

Yvonne Lindén Andersson 

 

Justeras datum: 2019-04-05 

 

 

Linda Danielsson   Stefan Gustafsson 
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Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2019-03-14 har 2019-04-05 anslagits på Region Jönköpings län, 

Kommunal utvecklings anslagstavla, intygar:  

Yvonne Lindén Andersson 

 

 

 



 

 

 

 


