
 

 

PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 10 - 21 
 

Tid:  2021-04-22 Kl 08.30 – 11.35 

 

 

Plats:  Digitalt möte 

 

Närvarande:  

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

Johansson, Kristine Hästmark §§ 10-17, Susanne Wahlström, Linda 

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

Tvarnö §§ 10-17, Hans-Göran Johansson 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:  Yvonne Lindén Andersson 

 

Övriga närvarande: Anneli Forsgren, Mattias Vejklint, Lise-Lott Karlsson, Ninna Ekstrand, 

Mikael Karlsson 

 

 

§ 10 Inledning 

Ordföranden hälsade välkommen till dagens sammanträde.  

 

 

§ 11 Justerare 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll §§ 10-17 utsågs Henrik 

Tvarnö och Hans-Göran Johansson utsågs att justera §§ 18-21.  

 

 

§ 12 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes enligt utsänt förslag. 

 

 

 

 



 

 

PROTOKOLL 2(7) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 10 - 21 
 

Tid:  2021-04-22 Kl 08.30 – 11.35 

 

 

§ 13 Beslut om Kommunal utvecklings 

verksamhetsberättelse och resultatredovisning 2020 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna Kommunal utvecklings verksamhetsberättelse och 

resultatredovisning för 2020. 

 

Information  

Chefen för Kommunal utveckling informerade om Kommunal utvecklings 

verksamhetsberättelse och resultatredovisning för 2020 och visade bifogad 

presentation.  

 

Beslutet skickas till 

Chefen för Kommunal utveckling. 

 

 

§ 14 Redovisning av resultatet från den årliga 

utvärderingsenkäten avseende nytta och upplevelse av 

Kommunal utvecklings verksamhet 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Chefen för Kommunal utveckling informerade om resultatet från den årliga 

utvärderingsenkäten avseende nytta och upplevelse av Kommunal 

utvecklings verksamhet och visade bifogad presentation. 

 

Beslutet skickas till 

Chefen för Kommunal utveckling. 



 

 

PROTOKOLL 3(7) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 10 - 21 
 

Tid:  2021-04-22 Kl 08.30 – 11.35 

 

 

§ 15 Information och dialog om samordningsförbundens 

framtida organisation samt IT-spåret 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att ge arbetsgruppen fortsatt uppdrag att arbeta fram förslag på 

samordningsförbundens framtida organisation samt IT-spåret till 

Kommunalt forums möte den 4 juni.  

 

Information 

En översyn av samordningsförbunden gjordes under 2020. Översynen 

belyste fördelar, nackdelar och konsekvenser utifrån tre huvudalternativ och 

sammanfattas i tre rekommendationer till medlemmarna. En genomlysning 

av utredningen ska göras av en arbetsgrupp. Primärkommunalt 

samverkansorgan utsåg 2020-10-15 Anneli Hägg, Gert Jonsson och Linda 

Danielsson som representanter i arbetsgruppen. Arbetsgruppen består även 

av representanter från Region Jönköpings län.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan förde en diskussion kring olika 

perspektiv att beakta i arbetsgruppens fortsatta arbete. I diskussionen 

berördes ägarstruktur, organisation, ledning/styrning samt för IT-spåret 

elevperspektivet. Primärkommunalt samverkansorgan gav arbetsgruppen i 

uppdrag att arbeta vidare utefter de synpunkter som framlagts i diskussionen 

och att kommundirektörerna görs delaktiga i arbetet. Målsättningen är att 

har klart ett färdigt förslag till Kommunalt forums sammanträde i juni. 

 

Beslutet skickas till 

Chefen för Kommunal utveckling 

 

 



 

 

PROTOKOLL 4(7) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 10 - 21 
 

Tid:  2021-04-22 Kl 08.30 – 11.35 

 

 

§ 16 Information om länets fortsatta arbete i enlighet med 

överenskommelsen om God och nära vård S2021/01099 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att fatta ett rekommendationsbeslut till länets kommuner om plan för God 

och nära vård på Primärkommunalt samverkansorgans sammanträde den 3 

juni. 

 

Information 

Anneli Forsgren informerade om länets fortsatta arbete i enlighet med 

överenskommelsen för God och nära vård och visade bifogad presentation.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan förde en diskussion kring besluts- och 

förankringsprocess samt tidsplanen i länets kommuner för beslut om plan av 

God och nära vård. 

 

Beslutet skickas till 

Chefen för Kommunal utveckling 

 

 

§ 17 Information om partnerskapet Social välfärd område 

Missbruk 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Mattias Vejklint och Liselott Karlsson informerade om partnerskapet Social 

välfärd område Missbruk och visade bifogad presentation. 



 

 

PROTOKOLL 5(7) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 10 - 21 
 

Tid:  2021-04-22 Kl 08.30 – 11.35 

 

 

Beslutet skickas till 

Chefen för Kommunal utveckling 

 

 

§ 18 Information från chefen för Kommunal utveckling 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna, 

 

Information 

Chefen för Kommunal utveckling informerade om de ärenden som 

behandlats av Reko och att länets fritidschefer nu också ingår i Reko. I 

samband med representationen utökats kommer Rekos arbetsformer ses över.  

 

Chefen för Kommunal utveckling informerade vidare om aktuellt läge 

beträffande den pågående pandemin. 

 

Kommunal utveckling kommer att flytta till nya lokaler lokaliserade i 

Jordbruksverkets tidigare lokaler. Flytten planeras ske i oktober. Jämfört med 

nuvarande hyresavtal kommer hyreskostnaden att öka. 

 

FoUrum Fritids avtal mellan Kommunal utveckling och länets kommuner har 

reviderats. 

 

Chefen för Kommunal utveckling informerade om att ett antal 

avvikelserapporter den senaste tiden i samband med sjukresor har 

registrerats. En grupp har därför utsetts att arbeta med frågan och komma 

med förslag på hur rutinerna kan förbättras.  

 

 

 

 



 

 

PROTOKOLL 6(7) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 10 - 21 
 

Tid:  2021-04-22 Kl 08.30 – 11.35 

 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan förde en diskussion kring tidsplanen för 

vaccination av personer som ingår i Fas 4. 

 

Beslutet skickas till 

Chefen för Kommunal utveckling 

 

 

§ 19 Inkomna frågeställning 

Inga frågeställningar har inkommit denna gång. 

 

 

§ 20 Genomgång av ärenden på Kommunalt forums 

dagordning den 4 juni 
 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att föra upp ärendet IT-spåret och samordningsförbunden på Kommunalt 

forums dagordning den 4 juni. 

 

Information 

Kommunalt forum nästa sammanträde är den 4 juni. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan förde en diskussion kring ärenden att 

föra upp på Kommunalt forums dagordning den 4 juni.  

 

Beslutet skickas till 

Chefen för Kommunal utveckling 

 

 



 

 

PROTOKOLL 7(7) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 10 - 21 
 

Tid:  2021-04-22 Kl 08.30 – 11.35 

 

 

§ 21 Anmälningsärenden Rjl 2020/216 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Yvonne Lindén Andersson 

 

 

 

Justeras datum: 2021-04-30 

 

 

 

Ann-Marie Nilsson   Henrik Tvarnö 

    §§ 10-17 

 

 

 

Hans-Göran Johansson 

    §§ 18-21 

 

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2021-04-22 har anslagits på Region Jönköpings län, Kommunal utvecklings 

anslagstavla, intygar:  

Yvonne Lindén Andersson 

 


