
 

 

PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 1 - 9 
 

Tid:  2021-02-11 08.00 – 11:20 

 

 

Plats:  Digitalt möte 

 

Närvarande:  

Beslutande:  Ann-Marie Nilsson, ordförande, Beata Allen, Anneli Hägg, Carina 

Johansson, Kristine Hästmark, Susanne Wahlström tom 9.45, Linda 

Danielsson, Stefan Gustafsson, Mats Holmstedt, Gert Jonsson, Henrik 

Tvarnö fr 9.15, Hans-Göran Johansson 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:  Yvonne Lindén Andersson 

 

Övriga närvarande: Rachel De Basso, Martin Nedergaard-Hansen, Thomas Bäuml, Mats 

Bojestig, Maj Rom, Anna Jonsson,  

 

 

§ 1 Inledning 

Ordföranden hälsade välkommen till dagens sammanträde.  

 

 

§ 2 Justerare 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Carina Johansson. 

 

 

§ 3 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes enligt utsänt förslag. 

 

 

 

 



 

 

PROTOKOLL 2(6) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 1 - 9 
 

Tid:  2021-02-11 08.00 – 11:20 

 

 

§ 4 Redovisning av utredning ” Rapport angående den 

specialiserade palliativa vården i Jönköpings län” samt 

dialog 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att ställa sig positiva till en gemensam workshop och uppdra åt 

utvecklingschefen för Kommunal utveckling och hälso- och 

sjukvårdsdirektören att organisera konferensen,  

 

Information  

Presidierna för Folkhälsa- och sjukvård och Primärkommunalt 

samverkansorgan tog 2020 ett gemensamt beslut om att utreda den 

specialiserade palliativa vården i Jönköpings län. Maj Rom, SKR utsågs 

som utredare. 

 

Maj Rom presenterade utredningen ”Rapport angående den specialiserade 

palliativa vården i Jönköpings län” och visade bifogad presentation. 

 

Diskussion  

Regionråd Rachel De Basso delgav de åtgärder som regionen gör inom den 

palliativa vården under budgetåret. Hon inbjöd länets kommuner till en 

gemensam workshop i syfte att skapa en gemensam bild av hur arbetet inom 

den palliativa vården ska bedrivas vidare. I workshopen föreslås ingå 

berörda politiker och tjänstepersoner. 

 

Primärkommunalt samverkansorgan ställde sig positiva till regionrådets 

förslag om en gemensam workshop. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 



 

 

PROTOKOLL 3(6) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 1 - 9 
 

Tid:  2021-02-11 08.00 – 11:20 

 

 

§ 5 Information om partnerskapet Social välfärd område 

Barn- och unga, familjehemsresursen 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information  

Anna Jonsson informerade om familjehemsresursen i Jönköpings län och 

visade bifogad presentation. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 

 

§ 6 Information från utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna, 

att föra upp ärendet utredning om samordningsförbunden i länet på 

dagordningen på primärkommunalt sammanträde 22 april. 

 

Information 

Utvecklingschefen informerade om att länets fritidschefer kommer att ingå i 

Reko från och med nästkommande möte. 

 

Utvecklingschefen redogjorde vidare om det aktuella läget samt arbetet under 

den pågående covid-pandemin. 

 



 

 

PROTOKOLL 4(6) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 1 - 9 
 

Tid:  2021-02-11 08.00 – 11:20 

 

 

Avtal har tecknats med Jönköpings University. Utvecklingschefen för 

Kommunal utveckling och kommundirektörernas arbetsutskott har 

representerat länets kommuner i framtagandet av avtalet. Avtalet innehåller 

inga ekonomiska åtaganden för länets kommuner. 

 

IT-spåret finansieras via samordningsförbunden och i rapporten om 

samordningsförbunden i länet har frågan behandlats.  

 

Utvecklingschefen informerade om att utredningen av Mediacenter i länet är 

klar och rapporten kommer att presenteras för kommundirektörerna i mars. 

 

Länsstyrelsen har inkommit med en förfrågan till Kommunal utveckling om 

eventuellt deltagande under demokrativeckan som kommer att genomföras 

under vecka 45.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan förde en diskussion rörande IVO:s 

granskningar av äldrevården i kommunerna och hur länets kommuner ska 

behandla frågan.  

 

Primärkommunalt samverkansorgan förde en diskussion kring IT-spåret 

som även ingår i utredningen om samordningsförbunden i länet. I 

diskussionen framfördes behovet av en fördjupad information om 

utredningens slutsatser på Primärkommunalt samverkansorgans 

sammanträde den 22 april. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOKOLL 5(6) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 1 - 9 
 

Tid:  2021-02-11 08.00 – 11:20 

 

 

§ 7 Inkomna frågeställningar 

Inga övriga frågeställningar har inkommit. 

 

 

§ 8 Genomgång av ärenden till Kommunalt forum den 9 april 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att föra upp pandemins effekter för länets näringsliv, inriktningsplan för 

Science Park och arbetet med den regionala utvecklingsstrategin på 

dagordningen den 9 april. 

 

Information 

Kommunalt forum sammanträder nästa gång den 9 april 2021. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan förde en diskussion om ärenden att föra 

upp på dagordningen till Kommunalt forum den 9 april. Ytterligare förslag 

på ärenden utöver de som beslutades meddelas Ann-Marie Nilsson eller 

Linda Danielsson före den 2 mars. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 

 

§ 9 Anmälningsärenden 

Inga anmälningsärenden har inkommit. 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOKOLL 6(6) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 1 - 9 
 

Tid:  2021-02-11 08.00 – 11:20 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Yvonne Lindén Andersson 

 

 

 

Justeras datum: 2021-03-01 

 

 

 

Ann-Marie Nilsson   Carina Johansson 

 

 

 

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2021-02-11 har anslagits på Region Jönköpings län, Kommunal utvecklings 

anslagstavla, intygar:  

Yvonne Lindén Andersson 

 

 


