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Plats:  Regionförbundet, Regionens hus, Jönköping, Eldonet  

 

Närvarande:   

Beslutande:  Hans-Göran Johansson, ordförande, Marie Johansson, Berry Lilja, Diana 

Laitinen Carlsson (tjänstgörande ersättare) och Lars-Erik Fälth 

(tjänstgörande ersättare) 

 

Föredragande: Anders Saldner 

  

Sekreterare:   Sandra Widheimer 

 

Övriga närvarande: Yvonne Lindén Andersson, Jan Holmqvist, Pernilla Friberg, Lennart 

Svensson, Lisa Andersson och Kevin Eklund (praktikant) 

 

§ 15 

 

Inledning 

 

Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde.  

 

§ 16 

 

Justerare 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Berry Lilja. 

 

§ 17 

 

Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.  
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§ 18 

 

Skol-FoUrum 

 

Utvecklingsledare Yvonne Lindén Andersson och skolchef Jan Holmqvist visar bifogad 

powerpointpresentation och informerar om förstudien som genomförs inför uppstarten av ett 

Skol-FoUrum. Yvonne informerar om att syftet med ett Skol-FoUrum är följande; 

 Genom partnerskap utveckla kvalitén inom utbildning i Jönköpings län 

 Stärka kopplingen till vetenskap och beprövad erfarenhet 

 Stödja utvecklingen av den lokala praktiken 

 Stärka den professionella kompetensen 

 

Yvonne har under våren genomfört en inledande kartläggning och bland annat besökt 

samtliga skolchefer i länets kommuner, vilka alla är positiva till start av ett Skol-FoUrum. 

Yvonne har tagit del av utvärderingen av FoUrum och undersöker hur skolan kan dra lärdom 

av FoUrums framgångar.  

 

Idag, den 25 april, genomförs en skolchefsträff och under mötet kommer alla att få ta del av 

resultatet från den inledande kartläggningen samt diskutera hur de ska arbeta vidare. Den 

tänkta tidsplanen innebär att grundtankarna presenteras för presidierna den 23 maj och att 

Barn- och utbildningsnämnderna tar del av underlaget innan sommaren samt att ett 

beslutsunderlag delges för Primärkommunala nämnden i september. Primärkommunala 

nämnden anser att det finns fördelar med att starta igång Skol-FoUrums verksamhet under 

2014, främst med anledning av den kommande regionbildningen. 

 

Beslut 

Primärkommunala nämnden beslutar 

 

att ge Yvonne Lindén Andersson och länets skolchefer i uppdrag att arbeta vidare med 

förankringsarbetet och återkomma med ett beslutsunderlag inför Primärkommunala nämndens 

sammanträde den 16 september 2014.   
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Bakgrund 

Primärkommunala nämnden beslutade den 8 november 2013 att ställa sig positiva till 

utvecklingen av Skol-FoUrum enligt Barn- och utbildningsnämndens förslag. Yvonne 

Lindén Andersson, utvecklingsledare har fått i uppdrag att genomföra en förstudie under 

perioden 140201–150131, inför uppstarten av ett Skol-FoUrum. 

 

Utdrag: YLA 

 

§ 19 

 

Arbetsintegrerande sociala företag i Jönköpings län 

 

FoU-ledare Pernilla Friberg visar bifogad powerpointpresentation och informerar om 

resultatet från förstudien och det behov som finns av fortsatt arbete inom området. Syftet 

med förstudien var att undersöka förutsättningar för en regional plattform som underlättar 

start och drift av arbetsintegrerande socialt företagande i Jönköpings län samt att fånga in 

kunskap och höja kunskap. 

 

Pernilla Friberg informerar om att det i dagsläget finns 10 stycken arbetsintegrerande sociala 

företag i länet med totalt ca 30-40 personer anställda. Arbetsintegrerande sociala företag 

breddar arbetsmarknaden genom att skapa sysselsättning för flera människor. 

  

Pernilla Friberg delger att det utifrån förstudiens resultat finns behov att arbeta vidare enligt 

följande: 

• Tillvaratagande av förstudieresultaten - genomförandefas 

• Stödstruktur, etableringsmodell, implementeringsmodell  

• Nätverk för kommunalt anställda – gemensam kompetensutveckling 

• Samverkan nationellt genom SKL 

• Samverkan genom tematisk grupp Entreprenörskap och företagande 

• De sociala företagen stärker samverkan sig emellan 
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Beslut 

Primärkommunala nämnden beslutar 

 

att ge Pernilla Friberg i uppdrag att arbeta vidare för ett genomförande av de insatser som förstudien 

visar behov på.  

 

Bakgrund 

Primärkommunala nämnden beslutade den 8 november 2012 att ansöka om medel till 

förstudien Arbetsintegrerande sociala företag i Jönköpings län.  

 

Utdrag: PF 

 

§ 20 

 

Länsgemensam familjehemsrekrytering 

 

Anders Saldner visar bifogad powerpointpresentation och informerar om att FoU-ledare 

Sofia Lager Millton har fått uppdrag från socialcheferna i Jönköpings län att uppdatera den 

utredning som tidigare genomförts gällande länsgemensam familjehemsrekrytering. 

Utredningen har resulterat i ett förslag om att inrätta en länsgemensam enhet som ansvarar 

för rekrytering och utbildning av familjehem och i viss mån kontaktfamiljer. Kostnaden för 

verksamheten uppgår totalt till 4,3 miljoner kronor per år. Verksamheten drivs enligt 

förslaget som ett projekt under perioden 2015-07-01 – 2017-06-30 för att därefter utvärderas. 

Under projekttiden görs en noggrann uppföljning av nyttjandegraden i varje kommun. 

 

Anders Saldner informerar om att samtliga socialchefer i länet är positiva till förslaget om att 

inrätta en länsgemensam enhet. Socialchefen i Vetlanda kommun har meddelat att det pågår 

en politisk diskussion i budgetberedningen där kostnaden för länsgemensam 

familjehemsrekrytering har ifrågasattas. Förslaget bygger på att alla kommuner i länet 

godkänner underlaget. Utgångspunkten är att det inte behöver tillsättas några nya medel utan 

att befintliga medel flyttas till den nya gemensamma verksamheten.  
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Beslut 

Primärkommunala nämnden beslutar 

 

att godkänna utredningen avseende länsgemensam familjehemsrekrytering och 

 

att rekommendera länets kommuner att följa föreliggande förslag. 

 

Bakgrund 

Primärkommunala nämnden beslutade den 8 november 2013 att ärendet återupptas för 

beslut, om att fortfarande ställa sig positiva till förslaget om att inrätta en länsgemensam 

enhet som ansvarar för rekrytering och utbildning av familjehem och i viss mån 

kontaktfamiljer, på sammanträde under 2014. FoU-ledare Sofia Lager Millton har fått 

uppdrag från socialcheferna i Jönköpings län att uppdatera den tidigare genomförda 

utredningen på området. 

 

§ 21 

 

Information om kommande regionbildning  

 

Ordföranden informerar om att ett möte avseende den kommande regionbildningen och 

Primärkommunala nämndens verksamhet i den nya regionen genomförs under eftermiddagen 

den 25 april kl. 12.00–16.00. Målgrupp för mötet är ledamöter och ersättare i 

Primärkommunala nämnden, kommunstyrelseordförandena, kommunchefer och 

landstingsdirektör. 

 

§ 22 

 

Lokalfråga för FoUrum  

 

Anders Saldner informerar om att befintligt hyreskontrakt löper t.o.m. 2014-12-31. Med 

anledning av att byggprocessen vid Munksjön är överklagad är starten för byggnationen 

framskjuten vilket innebär att det finns möjlighet att förlänga hyresavtalet t.o.m. 2015-12-31. 

Fastighetsförvaltaren är intresserad av att förlänga kontraktet, med vissa förbättringar. 
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Förslagsvis förlängs kontraktet med tre månader i taget. Anders delger att det är en kortsiktig 

lösning men att den skapar tidsmässigt utrymme för att söka en mer långsiktig lösning som 

förhoppningsvis kan ta hänsyn till regionbildningen och en framtida samverkan med Skol-

FoUrum. 

 

Beslut 

Primärkommunala nämnden beslutar 

 

att uppdra åt FoUrum att arbeta vidare med lokalfrågan. 

 

Bakgrund 

Primärkommunala nämnden beslutade den 20 september 2013 att, under förutsättning att 

ljudet från Cross-fit-verksamheten inte upplevs som störande av medarbetarna, anta 

hyresvärdens erbjudande om att förlänga nuvarande hyreskontrakt t o m 2014-12-31. 

 

§ 23 

 

Information om förbättrad struktur för uppföljning av projekt på FoUrum  

 

Anders Saldner informerar om FoUrums pågående arbete med att förbättra strukturen för 

uppföljning av projekt och visar bifogad powerpointpresentation. Det finns behov av en 

enkel överblick av pågående aktiviteter/projekt. FoUrum har prioriterade områden som t.ex. 

Barn och unga. Varje prioriterat område har fokusområden som ofta är generella, exempelvis 

kompetensutveckling. FoUrum har påbörjat arbetet med att skapa en projektbank som till 

exempel tydliggör vilka projekt en specifik kommun deltar i samt vilka kommuner som 

deltar i exempelvis kompetensutvecklingsprojekt m.m. Syftet med projektbanken är att 

kunna serva kommunerna i länet med data per kommunnivå, utifrån prioriterat område och 

fokusområde.  

 

Förhoppningen är att projektbanken kan skapa förutsättningar för en tydligare överblick över 

FoUrums verksamhet. Lisa Andersson informerar om att utvärderingen av FoUrums 

verksamhet visat på ett behov av att bättra synliggöra vår verksamhet. Primärkommunala 
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nämnden föreslår att kommunerna delges en rapport en gång per år, förslagsvis tillsammans 

med årsredovisningen. 

 

Beslut 

Primärkommunala nämnden beslutar 

 

att godkänna informationen och ge Anders Saldner och Lisa Andersson i uppdrag att arbeta 

vidare med projektbanken. 

 

§ 24 

 

Avrapportering av utvärderingsuppdraget av FoUrum 

 

Lennart Svensson, professor på Linköpings universitet, har genomfört en utvärdering av FoUrum 

och presenterar resultatet samt visar bifogad powerpointpresentation. Utvärderingen bygger på ett 

60-tal intervjuer med beslutsfattare, politiker och utvecklingsledare från olika organisationer i länet. 

Jämförelser har också gjorts nationellt. Resultaten visar att kommunerna under kort tid har lyckats 

skapa en fruktbar arena för sitt gemensamma forsknings- och utvecklingsarbete. Förtroendet är stort 

och förankringen god, många verksamma vittnar om att FoUrum är ett gott stöd för verksamheten 

och en kraft i länets utveckling. Samverkan med andra aktörer, framförallt med Landstinget, har 

stärkts genom FoUrum. Organiseringen med tjänsteköp och kombinationstjänster är uppskattad av 

både praktiker och ägare med anledning av att förankringen blir stark och kompetensen hämtas från 

kommunerna själva. Utvärderingen visar bland annat behov på att öka forskningsinsatsen och en mer 

aktiv brukarmedverkan. 

 

Förslagen som utvärderingen leder fram till kan sammanfattas enligt följande; 

1. Behåll ägarskapet i kommunerna och styrningen från socialcheferna 

2. Behåll och utveckla chefsnätverken 

3. Behåll ledningsorganisationen och den innovativa miljön 

4. Expandera inte för snabbt och med för många självständiga projekt 

5. Fortsätt att utveckla arbetet med brukarinflytande inom ramen för den tagna strategin 

6. Förstärk forskningen 
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7. Visa framgången med FoUrum som är en intressant och framgångsrik regional 

utvecklingsorganisation 

 

Beslut 

Primärkommunala nämnden beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Primärkommunala nämnden beslutade den 7 maj 2010 att en extern utvärdering av FoUrums 

verksamhet ska genomföras efter tre år. Lennart Svensson, professor på Linköpings universitet fick 

uppdraget att genomföra utvärderingen av FoUrum. 

 

§ 25 

 

Anmälningsärenden  

 

Beslut 

Primärkommunala nämnden beslutar 

 

att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.

 

§ 26 

 

Övriga frågor – kurs och konferens 

 

En diskussion kommer att föras under eftermiddagens möte avseende var kurs- och konferens verksamheten 

kommer att förläggas i den nya regionen. Primärkommunala nämnden önskar en rapportering avseende kurs- 

och konferensverksamheten under nästa sammanträde den 16 september 2014.  
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Vid protokollet 

Sandra Widheimer 

 

 

Justeras datum: 2014-04-30 

Hans-Göran Johansson  Berry Lilja 

 

 

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunala nämndens protokoll 2014-04-25 

har 2014-05-   anslagits på Regionförbundets anslagstavla, intygar: 

Sandra Widheimer 


