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S¡s
Mötet öppnas

Ordförande Ulf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

S¡6
Valavjusterande
Styrelsen beslutar att utse Mattias Josefsson att justera dagens protokoll

S¡z
Ekonomisk rapport per 2or.5-o8-3r samt helårsprognos för VästKom.
Thomas Jungbeck föredrar.
I sedvanlig ordning har kansliet tillsammans med eko omifunktionen på Gryning
upprättat en rapport om det ekonomiska läget per 31 augusti zor5 samt gjort en

prognos för utfallet för helåret 2015.

Rapporten visar på ett resultat på drygt r,6 mkr vid delåret och vår bedömning i

prognosen för helåret visar på ett överskott på drygt 5, 5 mkr. Huvudorsakerna till
detta är på intäktssidan främst överskott av statsbidrag på äldre- och missbruks-
satsningar tidigare är (5,7 mkr) som flyttats över mellan åren samt statliga e-

hälsomedel med ca 2,5 mkr.
På kostnadssidan har kostnaderna för personal blivit mindre än budgeterat samt
att vi har minskade kostnader för vår gemensamma GITS-funktion med VGR.

Styrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten

Sg8
Arbetsmarknadspilot inom VGR.
VGR har tagit ett politiskt initiativ att tillskriva regeringen med en begäran om att
få genomföra ett pilotprojekt inom arbetsmarknadsområdet. Projektet innebär att
vissa statliga uppgifter inom området arbetsmarknadsutbildning skulle fl¡tas till
den regionala nivån. Projektidén har forcerats fram i högt tempo och det finns sig-
naler som tyder på att detta kan få konsekvenser också för kommunernas aktivite-
ter och beslutsutrymme inom detta område.
Styrelsen diskuterar frågan och det finns en klar önskan om att frågan måste för-
ankras i kommunerna innan det skickastill regeringen. De olika rollerna mellan
stat, region och kommun måste också tydliggöras.

Styrelsen beslutar att framföra ovanstående synpunkter vid dagens möte med
BHU.

T/1-tl4Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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S¡g
Naturbruksutbildningarna i Västra Götaland
Thomas Jungbeck föredrar.
Regionfullmäktige behandlade denna fråga den zz september zor5 och beslutade
att reducera antalet skolor i Västra Götaland från sex till tre. Skolorna i Dingle,
Nuntorp och Strömma ska awecklas efter vårterminen zor7. Det är också bekant
att Hushållningssällskapen är intresserade av att ta över en eller två av skolorna.
lnför dagens sammanträde har kansliet tagit fram ett orienterande underlag kring
ett kommuna lt övertagande av verksamheten med natu rbru ksutbild n ingarna.

Styrelsen diskuterar frågan och understryker behovet av en med VGR gemensam
framtidsdiskussion i en workshop eller liknande. Det noteras att det planeras en
sittning i november i den s.k. förhandlingsgruppen där avstämning ska ske kring
vilka konsekvenser som regionfullmäktiges beslut får för samarbetsavtalet med
kommunerna.

Styrelsen beslutar att invänta resultatet av förhandlingsgruppens avstämning in-
nan ytterligare beslut fattas.

S+o
Samverkan kring arbetet med LIS-områden samt Vattendirektivet.
Crister Persson anför att Länsstyrelsen i Västra Götaland har ett annat arbetssätt
och bedömning i LIS-frågorna(Landsbygdsutveckling istrandnära lägen)än andra
länsstyrelser ivåra grannlän. Det snäva synsättet iVG hämmar kommunernas ut-
vecklings- och tillväxtarbete. Det skulle vara bra om kommunerna gemensamt kan
gå vidare i en diskussion med Länsstyrelsen om arbetsformer och synsätt.

Beträffande Vattendirektivet så anför Crister Persson att de ekonomiska konse-
kvenserna av vattendirektivet blir väldigt stora. Jord- och skogsbruk kommer att
påverkas negativt i stor omfattning. Det bör också finnas en möjlighet till över-
prövn ing hos regeringen.

Styrelsen beslutar att uppdra till arbetsutskottet att hantera frågan om LIS-
frågornas behandling iVästra Götaland samt att beträffande Vattendirektivet ini-
tiera frågan till BHU vid dagens sammanträde.

S+r
Ärenden till dagens sammanträde med BHU.
Styrelsen diskuterar dagordningen till rubricerade möte och noterar följande:

Ärende 5: Extern pãverkansagenda.
Förslaget känns tveksamt och det är flera sakområden som är blandade i materi-
alet. Syftet behöver också tydliggöras. Likaså finns det en blandning av pågående
viktiga utvecklingsområden och andra mer långsiktiga frågor.

Justerandes utd
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Påverkansagendan måste också vara gemensam för region och kommuner vilket
den nu inte är. Det är rimligt att kommunalförbunden får möjlighet att göra inspel
och lämna synpunkter på förslaget vilket får framföras vid sammanträdet.

ií re n de to : Godstransportstrateg i
Det noteras att det finns vissa brister i materialet. Bl.a. behöver miljö- och klimat-
frågornas behandling ses över. Förslaget måste ut på remiss till kommunalförbun-
den.

Ä re n de t3 : B re db an dsstrateg i
Det noteras att strategin redan är antagen och beslutad av RUN innan den går upp
till BHU vilket är en konstig beredning.

S+z
Anmälningsärenden
Nedanstående ärenden anmäls till styrelsen.
r. Utsedda förtroendevalda till styrgruppen för översyn av hälso- och sjukvårdsav-
talet samt till beredningsgruppen för hjälpmedel.
z. Tecknad avsiktsförklaring om samarbete med Kommunförbundet Stockholms
Län och Kommunförbundet Skåne kring projekt 3R/FVM.

Styrelsen beslutar att ovanstående ärenden är anmälda

S+¡
Sammanträdestider zo16
Styrelsen beslutar att fastställa sammanträdestiderna zo16 enligt nedan
Tid: o9.t5-tt.oo

Tisdag rG februari
Tisdag 5 april
Tisdag 3r maj
Tisdag r3 september
Tisdag r8 oktober
Tisdag 6 december

S++
Julsammankomst december zor5
Styrelsen beslutar att avsluta verksamhetsåret zor5 med en julsammankomst med
målt¡d måndagen den zr december kl. r7.oo.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Avslutning
Ordfciranden tacka r ledamöterna och förkla rar sa m ma nträd et avslutat.
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