
 

 

PROTOKOLL 1(10) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 133 - 149 
 

Tid:  2020-10-15 09.00-11:50 

 

 

Plats:  Kulturhuset SPIRA, lokal Utsikten, Jönköping 

 

Närvarande:  

Beslutande:  Ann-Marie Nilsson, ordförande, Beata Allen, Markus Kyllenbäck 

(tjänstgörande ersättare), Carina Johansson, Kristine Hästmark, Gunnar 

Pettersson (tjänstgörande ersättare), Anna-Carin Magnusson, Stefan 

Gustafsson, Mats Holmstedt, Gert Jonsson, Azra Muranovic 

(tjänstgörande ersättare) 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:  Yvonne Lindén Andersson 

 

Övriga närvarande: Pia Persson 

 

 

§ 134 Inledning 

Ordföranden hälsade välkommen till dagens sammanträde.  

 

 

§ 135 Justerare 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anna-Carin 

Magnusson. 

 

 

§ 136 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes enligt utsänt förslag med följande 

justeringar: Ärendet avseende Information om partnerskapet Social välfärd 

Barn- och unga, Familjehemsresursen utgår. Gymnasielevers skolresor och 

representanter i grupp kring genomlysning av samordningsförbunden 

tillkom som inkomna ärenden. 
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§ 137 Beslut om resultatet från genomförd uppföljning 

avseende Kommunal utvecklings verksamhet under 

tertial 2 2020 (inkl budgetuppföljning) 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna Kommunal utvecklings verksamhetsrapport och 

resultatredovisning för tertial 2 2020,  

att plan för användning av Kommunal utvecklings disponibla medel 

presenteras på Primärkommunalt sammanträde den 17 december. 

 

Information  

Ola Götesson delgav uppföljning av Kommunal utvecklings verksamhet 

under tertial 2 och visade bifogad presentation. 

 

Diskussion  

Primärkommunalt samverkansorgan förde en diskussion kring 

verksamhetsuppföljningen för Kommunal utveckling tertial 2 2020. 

Primärkommunalt samverkansorgan framförde att en långsiktig plan för hur 

Kommunal utvecklings disponibla medel ska användas upprättas. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 
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§138 Information om partnerskapet Social välfärd Barn och 

unga, Familjehemsresursen 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att hänskjuta informationen om Familjehemsresursen till ett kommande 

möte med Primärkommunalt samverkansorgan. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 

 

§139  Information om länsgemensamt Vård- och 

omsorgscollage, RJL 2015/221  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande att lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Pia Persson informerade om länsgemensamt Vård- och omsorgscollage och 

visade bifogad presentation. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 
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§140 Beslut om val av representanter i Referensgrupp 

nationell och regional transportplan   

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att utse Henrik Tvarnö, Hans-Göran Johansson och Ann-Marie Nilsson som 

representanter i Referensgrupp för nationell och regional transportplan. 

 

Information 

Processen för framtagande av en ny nationell och regional transportplan ska 

påbörjas och en politisk referensgrupp ska föreslås. Från Primärkommunalt 

samverkansorgan ska tre representanter väljas.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion kring val av 

representanter i Referensgrupp, nationell och regional transportplan. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

 

§141 Beslut om godkännande av sammanträdesplan för 

Kommunalt forum 2021  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna sammanträdesplan för Kommunalt forum 2021 med undantag 

för den 28 oktober 2021som förordas att flyttas till den 29 oktober 2021. 

 

Information 

Förslaget avseende sammanträdesplan för Kommunalt forum ska godkännas 

av Primärkommunalt samverkansorgan innan beslut i Kommunalt forum. 
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Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan förde en diskussion kring föreslagna 

datum för möte med Kommunalt forum 2021 och tveksamhet framfördes 

rörande sammanträdesdagen den 28 oktober som är en torsdag och 

Kommunalt forums sammanträde vanligtvis infaller på fredagar. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 

 

§142 Information från utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Utvecklingschefen informerade om att en utredning rörande den långsiktiga 

finansieringen av IT-spåret kommer att genomföras. 

 

Länets kommundirektörer har lyft frågan angående länssamverkan i 

bygglovsärenden. Utvecklingschefen har bjudit in till ett inledande möte i 

frågan och återkommer därefter med information till Primärkommunalt 

samverkansorgan. 

 

Gällande covid-19 informerade utvecklingschefen att krisledningsgruppen 

som samordnas av Länsstyrelsen fortsätter sitt arbete.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan förde en diskussion kring frågan om 

länssamverkan kring bygglovsärenden. 



 

 

PROTOKOLL 6(10) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 133 - 149 
 

Tid:  2020-10-15 09.00-11:50 

 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 

 

§143 Dialog inför möte med utvecklingsrådet för naturbruk 

den 11 december  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att Stefan Gustafsson tillsammans med Linda Danielsson och Ann-Marie 

Nilsson deltar på mötet med utvecklingsrådet för naturbruk den 11 

december. 

 

Information 

Linda Danielsson och Ann-Marie Nilsson är kallade till möte med 

utvecklingsrådet för naturbruk den 11 december 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan förde en diskussion kring vilka frågor 

som förordas att lyftas på utvecklingsrådets möte. Stefan Gustafsson 

redogjorde för ärenden på utvecklingsrådets motsvarande möte 2019. Ett 

beslut rörde tillsättandet av en tjänstemannagrupp med uppdrag att ta fram 

förslag på nytt avtal under 2021 då nuvarande avtal löper ut 2022.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 
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§144 Dialog och inspel inför regionråd Rachel De Bassos 

deltagande på PKS den 17 december  

Information 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2019-10-17 att regelbundet 

föra dialog mellan PKS och Regionråden.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan förde en diskussion kring frågor att 

samtala kring med regionråd Rachel De Basso den 17 december. 

Hemtagning från sjukhus, kvalitetssäkring och uppföljning av 

familjecentraler, BUP och Barn-och ungdomshälsans arbete kring barn- och 

ungas psykiska hälsa samt Livsstilsatsningen framfördes som frågor att föra 

dialog kring. 

 

 

§145 Inkomna frågeställningar – Gymnasieelevers skolresor 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att inte avse att lyfta frågan rörande gymnasieelevers skolresor med regionen 

för vidare diskussion. 

 

Information  

Frågan om skolkort har aktualiserats av länets skolchefer och rör ersättning för 

gymnasieelevers resekort.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion rörande länets 

skolchefers frågeställningar. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 
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§146 Inkomna frågeställningar - representanter i grupp kring 

genomlysning utredning av samordningsförbunden 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att utse Annelie Hägg, Gert Jonsson och Linda Danielsson som representanter 

i arbetsgrupp kring genomlysning av utredning av samordningsförbunden 

 

Information 

En översyn av samordningsförbunden har gjorts under 2020. Översynen har 

belyst fördelar, nackdelar och konsekvenser utifrån tre huvudalternativ och 

sammanfattas i tre rekommendationer till medlemmarna. En genomlysning av 

utredningen ska genomföras av en utsedd grupp och från Primärkommunalt 

samverkansorgan ska tre representanter utses. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan förde en diskussion kring 

sammansättningen av gruppen utifrån perspektiven geografisk spridning och 

politisk tillhörighet. Linda Danielsson utsågs till ordinarie representant men 

med anledning av att Linda inte närvarade på mötet och därför inte kunde 

godkänna sitt uppdrag som representant utsågs Gunnar Pettersson till ersättare 

om Linda har förhinder att delta. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 
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§147 Genomgång av ärenden till Kommunalt forum den 11 

december 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att följande ärenden förs upp på dagordningen den 11 december: 

 Gränsdragningsfrågor mellan region och kommun, 

 Digitala möten – Kommunalt forum, 

 Det Primärkommunala perspektivet på aktuella ärenden. 

 

Information 

Kommunalt forum sammanträder nästa gång den 11 december. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan förde en diskussion om ärenden att tas 

upp på dagordningen på Kommunalt forums sammanträde den 11 december. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 

 

§148 Anmälningsärenden RJL 2020/186 

Inga anmälningsärenden har inkommit. 

 

 

§149 Den årliga utvärderingsenkäten avseende nytta och 

upplevelse av Kommunal utvecklings verksamhet 
Ordföranden informerar om att det varje år sker en avstämning med deltagarna i 

Kommunal utvecklings olika nätverk och styrgrupper i form av en kort enkät 

kring nytta och upplevelse av verksamheten. Ordföranden uppmanar alla att 

besvarar enkäten, som finns tillgänglig via länk i kallelsen till dagens 

sammanträde. 



 

 

PROTOKOLL 10(10) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 133 - 149 
 

Tid:  2020-10-15 09.00-11:50 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Yvonne Lindén Andersson 

 

 

 

Justeras datum: 2020-11-02 

 

 

 

Ann-Marie Nilsson   Ann-Carin Magnusson 

 

 

 

 

 

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2020-10-15 har anslagits på Region Jönköpings län, Kommunal utvecklings 

anslagstavla, intygar:  

Yvonne Lindén Andersson 

 

 


