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Szs
Mötet öppnas
Ordföranden Ulf Olsson hälsar alla vtilkomna och förklarar sammantrödet öppnat.
Han hälsar sörskilt nye ledamoten MiguelOdhner, GR, välkommen. Miguel ersötter
Dennis Jeryd.

Sz6
Valavjusterande
Styrelsen beslutar att utse Jonas Ransgård attjusteradagens protokoll.

Szz
Dagens ärenden t¡ll BHU.
Styrelsen går igenom agenda och handlingartill dagens BHU. Följande noteringar
görs:
Ärende 6: Förslag till ny zonstruktur för Västtrafik.
Det noteras att kommunerna gjorde en protokollsanteckning vid senaste BHU-
sammanträdet i maj zot?. IJIf Olsson konstaterar att det inte finns något annat för-
slag ön det som har presenterats till regionfullmöktige och kommunförbundens syn-
punkter kvarstår.

Sz8
Status naturbruksavta let.
Thomas Jungbeck redovisar statusen på de kommuner som ännu inte slutligt har
antagit det nya avtalet, Av fem kvarstående kommuner bedöms nu fyra fatta posi-
tiva beslut under oktober/november. En kommun är fortfarande osäker, Ström-
stad. Beslut måste fattas senast under november månad zor8.
Styrelsen beslutar att notera informationen.

Szg
Ledning och styrning av medicintekniska produkter.
Begreppet medicintekniska produkter innefattar bland annat hjälpmedel, läkeme-
delsnära produkter och hjälpmedel för medicinsl< behandling i hemmet. De tre om-
rådena hanteras idag inom Västra Götaland i separata ledningsråd samt separata
beredningsgrupper, Detfinns även produkter som idag inte ligger kategoriserade
inom något område.
Det finns inom det medicintekniska området ett väl etablerat samarbete mellan
VGR och länets 49 kommuner med bland annattvå samarbetsavtal, inom försörj-
ning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter. En kartläggning som gjordes
hösten zo16 visade på behov av att utveckla ledning och styrning i syfte att hantera
fler produktområden, minska arbetet i stuprör, säkerställa att vissa övergripande
frågor som idag saknar forum hanteras samt säkerställa bemanning i olika grupper.
VGR och VästKom har därefter gemensamt tagit fram ett nytt förslag på ledning
och styrning.
Utifrån kopplingen till de båda pågående samarbetsavtalen mellan kommunerna
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och VGR inom området medicintekniska produkter är ärendet avstämt med juri-
diska enheten på Koncernkontoret VGR som inte hade något att invända.
Förslaget har processats i olika grupper där representanter från både VGR och
kommunsidan har deltagit samt även föranl<rats i dagens tre befintliga lednings-
r:åd. Underförutsättning att erforderliga beslut tas kommer den nya organisat-
ionen att starta i början av 2019.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande förslag till ny ledning och styrning
av medicintekniska produkter att gällafr.o.m. den t januari zot9.

S¡o
Satsning på digitalisering.
Dagens vård och omsorg har inte utvecklats i samma takt som samhället i övrigt.
Respektive aktör erbjuder vård i världsklass medan förutsättningarna för informat-
ionsdelning mellan vårdaktörerna är bristfällig. Sl(L/lnera på nationell nivå och
Västra Götalandsregionen på regional nivå tar nu ett antal krafttag för att påbörja
ett utvecklingsarbete av förbättrad informationsdelning mellan olika huvudmän till
gagn för patienter, brukare, anhöriga och medarbetare.
Kraftsamling VGR innebär att VästKom rekryterar specialistkompetenser för att för
kommunernas räkning kunna delta i och driva den nödvändiga digitala transform-
ationen inom vård och omsorg. Till detta behövs ytterligare resurser rekryteras till
kommunalförbunden i syfte att stödja kommunerna i förankring och att driva sam-
verkansfrågor med VGR på såväl lokal, delregional (kommunalförbund och vård-
samverkan), regional nivå samt i viss mån påverkan på nationell nivå.
Satsningen pågår 2otg-2o2o och finansieras genom det tidigare upparbetade över-
skottet av den så kallade "6-kronan", som avsatts av kommunerna till länsgemen-
samt arbete för verksamhetsutveckling med stöd av lT - Digitalisering.

Styrgruppen SSVIT är överens om att inom ramen för VästKoms uppdrag prioritera
det digitala utvecklingsarbetet tillsammans med Västra Götalandsregionen, i

första hand inom området hälso- och sjukvård/vård och omsorg där kommunerna
och regionen möts i utvecklingsarbeten som direkt eller indirekt påverkar invå-
narna i länet och/eller medarbetarna hos de olika huvudmännen.
o VästKom behöver i den gemensamma samverkansstrukturen kraftsamla med

spetskompetens och struktur som mojliggör kommunernas delaktighettill ex-
empel inom FVM - framtidens vårdinformationsmiljö, i förändringsledning och
lcompetensutveclcling för baspersonal (ESF-projektet DiREKT) samt utveckling
av digitalt system för att hantera vårdens avvikelser i samverkan, med mera.

o VästKom behöver fortsatt driva GITS - Gemensam lT samordningsfunktion
som är den med VGR gemensamma drift och förvaltningsorganisationen. Verk-
samheten utvecklas i positiv riktning och VGR ser gärna ett utvecklat samar-
bete. Kommande uppdrag ärtill exempel projektet "Elevens hälsa ifokus", en
gemensam elevhälsodatabas i länet. GITS har även uppdraget att öka använ-
dandet och informationen i nationell patientöversikt, NPÖ (inga kommuner i

länet producerar idag information).
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För att kunna stödja kommunerna att driva och samla sig ifrågorna med VGR är
förslaget att kommunalförbunden under en z-årsperiod får ytterligare finansiering
för att driva digitaliseringsfrågorna tillsammans med medlemmarna. Den extra
satsningen, motsvarande en ytterligare eSamordnare, ska prioritera vård och om-
sorgssektorn. I uppdraget ingår att kommunalförbunden fortsatt ska stödja och
koordinera kommunerna via nätverk/ forum, men också att samla kommunernas
behov ien delregional handlingsplan som ska kunna drivas vidare övertid.

Genom dessa satsningar ges goda förutsättningar för att stödja l<ommunerna med
förankring och att driva samverkansfrågor med VGR på såväl lokal, delregional
(kommunalförbund och vårdsamverkan), regional nivå, samt i viss mån påverkan
på nationell nivå,

Nuvarande prognos är att det balanserade översl<ottet från sexkronan beräknas till
cirka r8 miljoner kr vid kommande årsskifte. Om styrelsen beslutar enligt ovanstå-
ende förslag kommer överskottet i stort sett att förbrukas fram till årsskiftet
zozolzozt.

Styrelsen beslutar att godkönna ovanstå.ende digitaliseringssatsning "Kraftsamling
VGR zotg-zozo.

S¡r
Ekonomisk rapport per zorS-o8-3r för VästKom.
Thomas Jungbeck redovisar hur det ekonomiska läget ser ut för VästKoms verk-
samhet per zorS-o8-3r samt en prognos för utfallför hela året. Prognosen för zorS
ser ut att landa iett mindre överskott på ca 38 ooo kr.

Styrelsen beslutar att godkönna den ekonomiska rapporten per zotS-o?-jz samt års-
prognosför zot9.

S¡z
Anmälningsärenden

. Uppdragshandling SKL:s kvinnofridssatsning
o

Styrelsen beslutar att ovanstående ärende dr anmält.

S¡¡
Dag och tid för julavslutning
Styrelsen beslutar att avsluta detta verksamhetsår med ett kortare sammantröde den
ry december zot8, kl.q.jo-t?.jo och dörefter inta en gemensam måltid.

S¡+
Avslutning
Ordföranden tackar ledamöterna och förklarar sammanträdet avslutat
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