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Sz6
Mötet öppnas
Då ordförande Ulf Olsson är förhindrad hälsar vice ordförande Jonas

Ransgård alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Szz
Val avjusterande
Styrelsen beslutar att utse Katarina Jonsson att justera dagens protokoll

SzB
Den fortsatta processen med översyn av hälso- och sjukvårdsavtalet.
Pär Levander föredrar.
I enlighet med styrelsens diskussioner vid styrelsemötet den z8 april zor5 har kans-

liet och kommunalförbunden tillsammans med VGR utarbetat ett förslag till orga-

nisering av arbetet med att ta fram ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal för VG. De

goda erfarenheterna av arbetet med det nya hjälpmedelsavtalet har varit vägle-

dande. Önskemålet om en stärkt politisk insyn och styrning i arbetet föreslås till-
godoses genom att en särskild politisk beredningsgrupp tillsätts under Samrådsor-

ganet. Beredningsgruppen kan bemannas med samma företrädare som finns för
hjälpmedelssamarbetet och man får på så sätt en rationell hantering med använd-

ning av befintliga samverkansorgan.

Utöver det löpande arbetet med överläggningar i arbetsgrupper m.m. kommer
särskilda aktiviteter att anordnas med respektive kommunalförbund. Hearings och

seminarier med olika målgrupper kommer att erbjudas, allt för att öka förståelsen

för avtalets innebörd och därmed förbättrade förutsättningar för en god tillämp-
ning. Vissa aktiviteter kommer att ske partsvis och andra tillsammans med VGR.

I förslaget ingår också att VästKom knyter en särskild processledare till sig för ar-

betet på samma sätt som VGR avdelar en personalresurs på sin sida.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till organisering av det fortsatta
arbetet med översyn av hälso- och sjukvårdsavtalet,

att ramen för det kommande hälso- och sjukvårdsavtalet ska vara densamma som

tidigare, dvs. den ansvarsfördelning som skatteväxlades 1999 och som omfattar
hemsjukvård i ordinärt boende samt

att ställa sig bakom förslaget att en processledarresurs knyts till arbetet på maxi-

malt z4 månader och att denna resurs finansieras genom den s.k. sexkronan.
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lnformation om 3R, Framtidens vårdinformationsm¡ljö, FVM.
KarlFors föredrar.
De tre landstingen/regionerna VGR, Stockholms Läns landsting och Region Skåne

har beslutat sig för att starta ett utvecklingsarbete för att skapa framtidens vård-
infomationssystem. Detta är ett mycket stort projekt som i hög grad kommer att
påverka informationshanteringen i kommunernas verksamheter. VGR har bjudit in
kommunerna iVG genom VästKom/kommunalförbunden att delta i det regionala

arbetet. VästKom har därefter tagit initiativ till ett samarbete med Kommunför-
bundet Stockholms Län och Kommunförbundet Skåne. Sammanlagt representerar
vi tre förbund ro8 kommuner. Det finns ett stort intresse från de övriga två kom-
munförbunden att samverka. En första förstudie kring hur kommunsidan skulle
kunna delta i utvecklingsarbetet kommer att tas fram till den z5 augusti zor5.

Styrelsen beslutar
att det är mycket viktigt att kommunerna i VG deltar i detta utvecklingsarbete och

ger kansliet mandat samt uppdraget att medverka i utvecklingsarbetet samt åter-
komma med rapport till styrelsen under hösten zor5.

S¡o
Foftsatt tidsbegränsad satsning på verksamhetsutveckling med stöd av lT.
Karl Fors föredrar.
VästKom har sedan zoo8 samordnat statens satsningar på verksamhetsutveckling
med stöd av lT, främst inom området eHälsa. Utöver statens stimulanser har Väst-
Kom också sedan zorr byggt ett samarbete med VGR på lT-området som bl.a. in-
nebär en gemensam förvaltningsfunktion för gemensamma system såsom Sam-

ordnad vårdplanering (SVPL) och hjälpmedelshantering (Websesam). En särskild
satsning på digitaliseringsarbetet i kommunerna har också gjorts för åren 2or4-
2015 genom att varje kommunalförbund har fått resurser för ytterligare en eSam-

ordnare dessa år. Satsningen har finansierats genom upparbetade överskott av den

s.k. sexkronan.

Den särskilda styrgruppen för kommunernas lT-samarbete, SSVIT, har undervåren
zor5 diskuterat hur kommunernas fortsatta behov av stöd ser ut. Enkäter, inter-
vjuer, workshops samt kommunbesök ger en tydlig bild av att det förväntas att yt-
terligare stöd till kommunerna i digitaliseringsarbetet behövs via kommunalför-
bunden/VästKom. Styrgruppen föreslår därför att en fortsatt tidsbegränsad sats-

ning på tre år, zo16-zo18, görs på samma nivå som för zot4-zor5. Detta innebär att
resurser motsvarande en eSamordnarresurs utöver basresursen knyts till respektive
kommunalförbundsområde. Respektive kommuna lförbund bestämmer sedan på

vilket sätt resursen ska styras, ledas och användas.

Styrgruppen noterar att digitaliseringen i den offentliga sektorn står inför många

utmaningar. Nationella och regionala initiativ tas som påverkar kommunerna och

det finns förväntningar från kommunerna att VästKom och kommunalförbunden
gör åtaganden i denna utveckling. Styrgruppen menar att det gäller att vara
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mycket flexibel i den gemensamma användningen av de resurser som föreslås.

De regionala åtagandena varierar övertid och därför måste resurserna anpassas lö-

pande mellan delregionala och regionala åtaganden.

Den föreslagna satsningen på tre år föreslås finansieras genom användning av upp-

arbetat överskott i den s.k. sexkronan. I skrivande stund är bedömningen att det vid

kommande årsskifte zo:'5lzo:.6 kommer att finnas drygt zz mkr i överskott. Ytterli-
gare tre år med samma nivå som 2ot4-2ot1 kommer att innebära att överskottet
reduceras till knappt rz mkr vid utgången av zor8, givet i övrigt oförändrad verk-
samhet, dvs. en årlig kostnad på ca 3,5 mkr för den föreslagna satsningen.

Styrelsen beslutar
att fortsätta satsningen med stöd till kommunernas digitaliseringsarbete/ eSam-

hället under zo16-zor8 enligt förslaget ovan,

att uttala att det är en tidsbegränsad satsning som inte ska innebära en perma-

nentning av verksamhetsn ivån hos kommuna lförbunden/VästKom samt

att satsningen finansieras med det upparbetade överskottet av kommunbidraget
"sexkronan".

S¡r
översyn av kommunernas avtal med VGR om naturbruksutbildningarna.
Thomas J ung beck föredrar.
VGR har sedan ett par år tillbaka bett kommunerna/VästKom om att få göra en

paus i förhandlingarna kring översyn av naturbruksavtalet. Skälet var att det fanns

stora behov av att se över organisationen inom naturbruksförvaltningen. Under
2ot4var VGR angelägna om att ingen kommun skulle säga upp samarbetsavtalet
till upphörande då det i så fall skulle innebära att avtalen med alla kommuner skulle

behöva sägas upp redan till zo16. Så skedde nu inte utan nuvarande avtalförläng-
des därmed ifyra år, t.o.m. zor8.

Under den gångna vintern har VGR på tjänstemannanivå tagit kontakt med Väst-

Kom för att diskutera behov av förändringar i nuvarande avtal. Vissa inspel har

gjorts från VGR. De är numera mycket angelägna om att få en avtalsförändring till
stånd eftersom verksamheten hos naturbruksförvaltningen har stora ekonomiska
problem. Anpassningen av verksamheten till följd av den demografiska utveckling-
en och ökad konkurrens med friskolor har gått långsamt.

Kommunalförbunden har undervåren utsett en tjänsteman vardera att ingå i en ar-

betsgrupp hos VästKom för beredning av frågorna. Styrelsen har också beslutat att
ordförande och vice ordförande utgör VästKoms förhandlingsdelegation i denna

fråga.
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Någon formell framställan om förhandlingar på politisk nivå har ännu inte gjofts
från VGR.

Parallellt med detta harVGR undervåren gjort en hel delförändringar inom sin or-
ganisation. Man har också beslutat om intagningsstopp tillvissa program på vissa

skolor. Dessa förändringar har i någon mån ifrågasatts av ett antal kommuner och

med anledning av detta har VGR bjudit in till dialogsamtal med alla kommuner un-
der juni månad zor5. Vid dessa samtal framgår det tydligt att kommunerna inte är
beredda att teckna något nytt avtal med VGR innan det finns en klar bild över hur
naturbruksskolornas organisation och utbud kommer att se ut. VGR planerar att
fatta sina beslut om ytterligare förändringar vid sitt möte med Regionutvecklings-
nämnden i septembe r 2c:'5.

Styrelsen diskuterar dagens situation och konstaterar att det inte finns ett samlat
förslag till förändringar som har presenterats av VGR. Bl.a. saknas uppgifter om pri-

ser på årselevplatserna på naturbruksprogrammet. Detfinns också en grundläg-
gande skillnad mellan pafterna i uppfattningen om vilket ansvar som VGR har i sitt
uppdrag. Har de ett befolkningsansvar för dessa frågor eller är de enbart leverantör
av utbildning? Styrelsen diskuterar också om det är bra att subventionera för kom-
munerna föreslagna ökade kostnader för utomlänselever med helt kostnadsfria
komvuxplatser. Det uppfattas inte som lämpligt att blanda dessa skolformer. Flera

företrädare önskar också ett större kommunalt inflytande på det förändringsarbete
som nu pågår inom naturbruksförvaltningen. Styrelsen diskuterar också om det inte
vore bra med ett omtag där man skapar en gemensam målbild av verksamheten.
Det uppfattas som att man använder en tio år gammal avtalsmodell på en verk-
samhet vars omvärld har varit stadd i stark förändring och ser helt annorlunda ut än

när nuvarande avtal träffades.

Styrelsen beslutar att efterfråga en formell sittning med VGR där grunderna för ett
förä nd rat sama rbetsavta I kan d iskuteras vid a re.

S¡z
Principdiskussion om VästKoms roll när skrivelser kommer från medlemskom-
muner i olika politiska frågor.

Styrelsen konstaterar att alla skrivelser från enskilda kommuner, eller grupper av

kommuner i VG, ska hänvisas till berört kommunalförbund för hantering. Kom-
munalförbundet avgör sedan om det finns ett länsperspektiv i det aktuella ärendet
och skickar i så fall ärendet vidare till VästKom.

Justerandes s Utdragsbestyrkande
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S¡¡
Ärenden t¡ll BHU sammanträdet
Styrelsen går igen dagens agenda till BHU varvid följande noteringar görs.

S¡+
Avslutning

Ordföranden tackar ledamöterna, önskar alla en skön sommar och förklarar
sammanträdet avslutat.

r. lnriktning för Extern påverkansagenda. Mattias Josefsson poängterar att
vårt infrastrukturstråk inåt landet, Götalandsbanan och RV4o, börfin-
nas med i agendan.

z. Revidering av trafikförsörjningsprogrammet. Det talas om att man disku-

terar gemensamma bestämmelser för olika åldersgränser i VG. Detta
behöver klargöras.

3. Sverigeförhandlingen. Förslag finns om att ett tilläggsdirektiv skall ges

om att sträckan Oslo-Göteborg-Köpenhamn ska ingå iförhandlingen.

Justerandes utd


