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S+o
Mötet öppnas
Ordföranden Ulf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat
Han välkomnar särskilt den nyvalde ledamoten Ann-Sofie Hermansson, GR.

S+r
Valavjusterande
Styrelsen beslutar att utse Conny Johansson att justera dagens protokoll

S+z
lnformation om arbetet med nytt Hälso- och sjukvårdsavtal.
Anneli Assmundson Bjerde och Sverker Andersson informerar om arbetet med

översyn av kommunernas Hälso- och sjukvårdsavtal med VGR. Ett förslag från den
politiska styrgruppen har nu varit ute hos kommuner och förvaltningar för syn-
punkter. Det har kommit in många kommentarer och de flesta är positiva. Dock

finns det också några kritiska. Arbete pågår nu för att försöka möta de förslag till
förändringar och förbättringar som har framförts. Den politiska styrgruppen är nu

helt enig om ett slutförslag. Sammanfattningsvis är bedömningen att vi kommer
att kunna hålla tidplanen med behandling av ett slutligt förslag till avtal i SRO vid

sammanträdet den z5 november zo16 för att sedan ta kommunala beslut därefter
och ett nytt avtal som träder i kraft den r april zor7.

Styrelsen beslutar att notera ínformationen

S+¡
lnformation om handlingsplan för psykisk hälsa.
Charlotta Wilhelmsson informerar om det arbete som nu pågår med att ta fram en

handlingsplan för psykisk hälsa. Handlingsplanen ska omfatta aktiviteter på både

ett års och fem års sikt. Arbetet är en del av överenskommelsen mellan SKL och

staten och ett förslag till handlingsplan ska levereras till SKL senast den 3r oktober
zo:L6. Arbetet sker tillsammans med VGR och med stor delaktighet av kommunfö-
reträdare och bru karorgan isationer.

Styrelsen beslutar att notera informationen

S++
Digitaliseringen i kommunerna
Karl Fors beskriver hur omvärlden kring digitalisering ser ut för kommunerna.
Mycket händer både internationellt, nationellt och regionalt. VästKom och kom-
munalförbunden arbetar mycket stödjande men också drivande inom hela områ-
det. Kompetensutveckling och projektledning ärviktiga inslag i arbetet. Styrelsens

beslut zor5 att satsa extra resursertill kommunalförbunden på e-utvecklingen ger
positiva effekter i kommunerna.
lnom landstingens stora projekt 3R FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö, pågår
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mycket aktiv¡teter och kommunerna i Västra Götaland och Stockholms län är i allra

högsta grad delaktiga genom VästKom och KSL. Under kommande månad kom-
mer ett erbjudande att skickas ut till kommunerna om att delta i upphandlingen
genom en s.k. option, dvs en möjlíghet att avropa hela eller delar av det system

som landstingen ska upphandla. Det kvarstår dock några juridiska överväganden

innan erbjudandet kan presenteras.

Styrelsen beslutar att notera informationen

S+s
Ekonomisk rapport per r5o83r för VästKom.
Thomas Jungbeck redovisar ekonomin för VästKom per 16o83r. Rapporten visar på

ett underskott på ca 2l mkr och en årsprognos som pekar på ett underskott på ca

3,7 mkr. Underskottet är helt enligt plan och ska täckas med tidigare års överskott.
Underskottet orsakas främst av styrelsens beslut att satsa extra på digitalisering i

kommunerna under zo16-zor8 samt den processledning som beslutats för översyn

av hälso- och sjukvårdsavtalet.

Styrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten per 16o83r samt års-

prognosen för zo16.

S+6
Ärenden till dagens möte med BHU.
Styrelsen går igenom agendan till dagens möte med BHU varvid Mattias Josefsson

med stöd av Martin Carling tar upp frågan om svårigheten att förankra ärenden på

hemmaplan då tiden ofta ärför kortför kommunerna. Detta gällert.ex. i ärende nr.

3 "Regional infrastrukturplan". Ärendeplaneringen behöver ta större hänsyn till
kommunernas behov av förankring.

Styrelsen beslutar att framföra dessa synpunkter till BHU.

I Jonas Ransgårds frånvaro redovisar Helena Söderbäck GR:s förslag tilljustering-
ar/kompletteringar i ärende 4 "Förslag till regional systemanalys för transportinfra-
strukturen i Västra Götaland". Förslaget utdelas till ledamöterna.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget tilljusteringar/kompletteringar av

systemanalysen samt att framföra dessa till BHU.

S+z
Ordföranden tackar styrelsen och förklarar sammanträdet avslutat


