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S¡T
Mötet öppnas
Ordföranden Ulf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat
Han välkomnar den nyvalde ledamoten Dennis Jeryd, GR, som också presenterar
sr9'

S¡r
Valavjusterande
Styrelsen beslutar att utse Jonas Ransgård att justera dagens protokoll

S¡z
Rapport från arbetet med nytt Hälso- och sjukvårdsavtal.
Thomas Jungbeck rapporterar 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 synpunkter, Det har kommit in många

kommentarer och de flesta är positiva. Dock finns det ett par kommuner som är
kritiska. Arbete pågår nu för att försöka möta de förslag till förändringar och för-
bättringar som har framförts. 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 informationen

S¡¡
Angående Trafikverkets bristande vägunderhåll samt projekteringskostnader
för utbyggnad av Gc-vägar.
På styrelsens uppdrag har Trafikverket tillskrivits med förfrågan om grunderna för
rubricerade frågor. Trafikverkets svar har delgivits styrelsen i handlingarna. Flera

ledamöter är kritiska mot Trafikverkets principer för prioritering av vägunderhåll
samt Trafikverkets modeller för projektering av GC-vägar. TrV hänvisar i sitt svar

också kommunerna till VGR för att den vägen ta resurser i anspråk ur den regionala
planen, vilket är helt fel. För tjälsäkring finns det en nationell pott som ska använ-
das.

Styrelsen beslutar attta upp frågan vid nästa arbetsutskott och BHU-presidium

S¡+
överläggningarna om naturbruksavtalet
Ulf Olsson redogör för förutsättningarna. Thomas Jungbeck redovisar de alternativ
som stårtill buds och som också finns beskrivna i den rapport som tagits fram och

delgetts kommunalförbunden. SKL har nu också fått uppdraget att ta fram en

skatteväxlingsutredning som ska utvisa en skatteväxlings ekonomiska konsekven-
serförvarje kommun.
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Den framtagna rapporten måste också kompletteras med de juridiska aspekterna
på de olika alternativen.
Arbetsutskottet kommer att träffa LRF den 4 oktober zot6 för att diskutera kom-
petensförsörjningen iVG inom de gröna näringarna.

Styrelsen diskuterar de olika förutsättningar och konstaterar att det kommer att bli

nödvändigt att hitta en kompromiss.

Styrelsen beslutar att notera informationen

S¡s
Rapport om arbetet med 3RFVM-projektet
Thomas Jungbeck rapporterar att VästKom och KSL finns med mycket aktivt i ar-

betet med att kravställa det nya kärnsystem som ska upphandlas så att det blir an-
passat också till behov som finns i den kommunala hälso- och sjukvården. Det på-

går också ett arbete med att juridiskt beskriva formerna för en kommunal option
för en kommun att ansluta sig till det nya kärnsystemet och villkoren som är för-
bundna med en sådan. När detta underlag är klart kommer information och be-

slutsunderlag att tas fram för behandling i kommunerna. Detta beräknas ske under
hösten zo16.

Styrelsen beslutar att notera informationen

S¡6
Styrelsens sammanträdestider zorT
Förslag till mötestider zotT för styrelsen och arbetsutskottet har upprättas. Dessa

bygger på samma princip som tidigare år, nämligen att styrelsen sammanträder
samma dag som BHU och arbetsutskottet sammanträder samma dag som BHU-
presid iet.

Följande tider föreslås:
Arbetsutskott(o9. oo-ro. 3o)
Fre r3 jan
Tor z mars
Fre 5 maj
Tor zz juni
Fre zz sept
Fre z7 okt

Styrelse (o9.r5-ro.3o)
Tis z4jan
Tis r4 mars

Tis z3 maj
Tis 5 sept
Tis ro okt
Tis r4 nov

Styrelsen beslutar att fastställa ovanstående mötestider för zorT

S¡z
Ärenden tilldagens möte med BHU.
Styrelsen går igenom agendan till dagens möte med BHU
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A n g åe n de Sve ri g efö rh a n dli n g e n

Jonas Ransgård meddelar att den s.k. storstadsgruppen (Sthlm, Gbg och Malmö) är
tveksamma till dagens läge. Det är för närvarande inte intressant att träffa en

överenskommelse på nuvarande nivå. Frågan är om man inte ska göra en paus i

överläggningarna.

$¡8
övriga frågor

Strandskyddsfrågan
Crister Persson, Boråsregionen, tar på nytt upp frågan om strandskyddsreglernas
hämmande effekt på tillväxt och utveckling.. Kan vifrån kommunerna aktualisera
frågan på nytt med Länsstyrelsen och VGR?

Det konstateras att de övriga kommunalförbunden inte har lika stort intresse av
denna fråga även om flera uttrycker sin samsyn.
Ulf Olsson föreslår att vitar med frågan till arbetsutskottet för diskussion.

Styrelse beslutar att uppdra till arbetsutskottet att hantera frågan

Förfrågan från VGR om samarbete med arrangemanget "Offentliga Rummet" år
zot9.
VästKom och Göteborgs stad har fått en formell förfrågan från VGR om det finns
intresse att samarrangera "Offentliga Rummet" zor8. Offentliga Rummet är Sveri-
ges största konferens kring digitalisering av offentlig sektor. SKL är projektledare
och VGR, Göteborg och VästKom blir samarbetspartners. VGR svarar för en even-
tuellförlustgaranti. VästKom skulle svara för insats med egen personal och inte
löpa någon ekonomisk risk.
Kommunalförbundens styrgrupp för verksamhetsutveckling med stöd av lT är po-
sitiva till arrangemanget. Göteborgs stad är också positiva.

Styrelsen beslutar att se positivt på VästKoms medverkan på Offentliga Rummet
zor8.

S¡g
Ordföranden tackar styrelsen och förklarar sammanträdet avslutat


