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Val avjusterand.e

Styrelsen beslutar att utse Paul Åkerlund att justera dagens protokoll.
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fnformation om arbetet med EU-migranternas situation.

Teresa Woodall från Göteborgs stads resursförvaltning informerar om hur
staden arbetar med rubricerade fråga. Arbetet har pågått ett tiotal år och har
de senaste åren kommit att öka i omfattning i takt med att antalet personer
som kommer till Sverige har ökat. Staden har en generellt positiv inställning
till EU-migranterna och ser till att de barn som finns med i sammanhanget får
tillgång till förskola, skola och fritidsplats.

Arbetet har utvecklats mycket i samarbete med den idéburna sektorn med
aktörer som räddningsmissionen, frälsningsarmén, stadsmissionen och
Bräcke diakoni.

Initiativ har nu tagits till att utarbeta en gemensam handlingsplan för GR-
kommunerna som kan leda till en samsyn mellan kommunerna vad gäller
hanteringen av EU-migranterna.

Styrelsen tackar för informationen.

9/
o

Utdragsbestyrkande



VästKom

Styrelsen

SAM MANTRÄD ES P ROTOKO LL
Sammantrådesdatum

2014-11-28
Blad 4

Justerandes sign

s34
Utvärdering av vår länssamverkan med VGR.

Samrådsorganet SRO har beslutat att samverkansstrukturen mellan VGR och
kommunerna i VG ska utvärderas. Utvärderingen har pågått sedan i april och
har genomförts av en extern konsult. Utvärderingens resultat har redovisats i
en rapport som har föredragits i LiSA-gruppen denzT oktober zor4. Kort
sammanfattat säger rapporten att vår samverkansstruktur i stort sett
fungerar bra men är svårgripbar. Rapporten har ett antal förslag till
förbättringsåtgärder.
LiSA-gruppen beslutade att hur,udmännen tar till sig rapporten och
förankrar den samt återkommer med synpunkter senast den zo december
2oL4. Parallellt kommer ett förslag till kommunikationsplan samt ett förslag
om hantering av samarbetet kring barn & unga att hanteras.
Regionkansliets och VästKoms kansli kommer därefter att sammanställa
inkomna synpunkter och en särskild grupp kommer att tillsättas för att
lämna förslag till ny samverkansorganisation bl.a. med anledning av
rapportens slutsatser och förslag. Detta ska ske under det första kvartalet
zor5 för att sedan kunna behandlas av huvudmännen under andra kvartalet
2o1S. Implementering av nyheter i samverkansarbetet får ske under andra
halvåret 2ot1. Samverkansarbetet och dess struktur bör stadfástas i ett
samarbetsavtal eller en ny avsiktsförklaring mellan parterna och som ska
gälla från den r januari zo16.

Styrelsen beslutar att notera informationen.
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Gemensam länssamordning 2o1S

Styrelsen diskuterade denna fråga vid sitt sammanträde den z8 oktober 2oL4
utifrån den då knapphändiga information som stod till buds. Vi har därefter
tagit del av information från SKL och deras bedömning är att av de
ursprungliga 6oo mkr som skulle träffas överenskommelser kring kvarstår
endast 4o mkr. Dialog har förts med länens olika regionförbund eller
motsvarande om vilka konsekvenser detta kommer att få samtvilka
prioriteringar som länen vill göra.
Som tidigare nämnts kommer huvudmännen i VG att göra en översyn av hur
vi vill att samverkansstrukturen för det fortsatta samarbetet ska se ut, oal¡tat
stimulansmedel eller inte. Styrelsen beslutade t4roz9 att uppdra till kansliet
att tillsammans med kommunalförbunden och VGR utreda behovet av
länssamordning framöver. Styrelsen beslutade också att fortsätta med
länssamordningsfu nktionen fram till zo r5-o 6-3 o.
Arbetsutskottet har nu på nytt haft uppe frågan och vill att vi nu tar höjd för
en ordnad awecHing/övergång till nya förhållanden och beslutade därför att
fcjreslå styrelsen att, med ändring av sitt tidigare beslut, besluta att
länssamordningsresursen kvarstår hos VästKom fram till 3t december 2o$.
Finansiering sker genom tidigare års överskjutande medel.

Styrelsen beslutar

att länssamordningsfunktionen kvarstår hos VästKom fram till den 3r
december zor5 samt att finansiering sker genom tidigare års överskjutande
medel.
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Kortsiktigt ekonomiskt stöd för fortsatt implementering av Väst-
Bus riktlinjer.

I Västra Götaland har vi gemensamma riktlinjer mellan VGR och
kommunerna för arbetet med barn och unga som har en sammansatt
psykisk/psykiatrisk och social problematik. Riktlinjerna reglerar bl.a.
ansvarsfördelning för olika uppgifter som huvudmännen arbetar med för
denna målgrupp liksom kompetensutveckling, awikelserapporter m.m.
Styrgruppen arbetar med att samordna arbetet på länsnivån och det finns
också delregionala och lokala Västbusgrupper.

Styrgruppen har haft tillgång till en personalresurs på halvtid som tidigare
har finansierats av VGR och VästKom. Anställningen är knuten till Ale
kommun. Denna finansiering är nu förbrukad. Eftersom huvudmännens
samverkan inom området barn & unga kommer att omfattas av utredningen
kring hur framtida samverkan i vid bemärkelse ska utformas, är det rimligt
att inte rycka undan denna resurs innan vi har fått klart hur det fortsatta
samverkansarbetet kommer att se ut mera långsiktigt. Förslag finns därtcir
om att VGR och VästKom tillsammans finansierar en halvtidsresurs fram till
3o juni zor5 med roo tkr vardera. VGRhar meddelat att de är positiva till en
sådan lösning. För VästKoms del kan finansiering ske genom användning av
tidigare års överskjutande medel för länssamordning.

Styrelsen beslutar

att VGR och VästKom tillsammans finansierar en personal-
resurs motsvarande 5o % under tiden 150101-150690 med roo tkr vardera.
För VästKoms del sker finansiering genom användning av tidigare års över-
skjutande medel för länssamordning.
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Verksamhetsplan 2o1S för VästKom.

Kansliet har upprättat ett förslag till verksamhetsplan zor5 för västKom.
Planen har ett något mindre omfattning än tidigare år och ambitionsnivån är,
efter överenskommelse med kommunalförbunden, också något lägre. Planen
beskriver den planerade inriktningen inom våra huvudverksamheter Välfård,
Länssamordning, verksamhetsutveckling med stöd av IT samt Regional
utveckling. Planen finns i bilaga.

Styrelsen beslutar

att godkänna Verksamhetsplan zor5 för VästKom enligt bilaga.
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Avtal om köp av personal- och ekonomiadministration.

VästKom har under många år köpt administrativa tjänster av Gryning Vård
AB. Bolaget ägs av de fyra kommunalförbunden och denna ägargemenskap
tillsammans med samlokaliseringen har gjort detta samarbete naturligt.
Gryning sade under våren 2014 upp samarbetsavtalet för omförhandling.
Uppsägningen innebär att avtalet upphör den 3r december 2c74. Skälet till
uppsägningen var dels att Gryning nu har flyftat till andra lokaler i Härlanda
Park och dels att omfattningen på arbetsinsatserna för VästKoms räkning
behövde ses över.
I samband med uppsägningen har kansliet också bett GR att presentera ett
förslag till tjänsteköpsavtal, vilket de har giort. Fyrbodals kommunalförbund
har också erbjudit sina tjänster.

Ingen formell upphandling har gjorts då omfattningen på tjänsterna är sådan
att de kan direktupphandlas. Vi har fått in tre fcirslag; ett från Gryning, ett
från GR och ett från Fyrbodal. Vid en sammanvägning av de tre inkomna
förslagen bedöms förslaget från G4ming VårdAB som det mest fördelaktiga.

Styrelsen diskuterar situationen och ordföranden menar att i denna typ av
ärenden borde Thomas Jungbeck som direktör for VästKom kunna fatta
beslut utan föregående behandling i styrelsen.

Förslag till beslut:

Styrelsen beslutar att uppdra till Thomas Jungbeck att besluta om val av
leverantör för personal- och ekonomiadministrativa tjänster för VästKom
samt

att uppdra till kansliet att se över VästKoms delegationsordning för en smidig
och effektiv hantering av dylika frågor, samt att återkomma till sþ'relsen med
förslag till förändringar.
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Hyresavtal ftir VästKom från r januari 2o1S.

VästKom har idag ett avtal med Gryning Vård som innehåller förhyrning av
lokaler för kansliet samt tillgång till sammanträdesrum och parkering.
Eftersom G4mings a-utal med GR upphör vid årsskiftet måste ett nyf[ ar,tal
om lokaler träffas direkt med GR. GR har presenterat ett förslag som innebär
oförändrad omfattning på kansliets lokaler men ingen förtursrätt på
sammanträdesrum. öwiga kringtjänster såsom städ, larm, receptiãn,
vaktmästeri, post, personalcyHar, parkering, personalfika, Internet-
anslutning ingår också i avtalet.

Avtalet sträcker sig endast nio månader, t.o.m. 2o15-o9-3o, eftersom GR
räknar med att nya lokaler på Anders Perssons gata i Norra Gårda då är
inflyttningsklara. VästKom har erbjudits att flyfta med till dessa lokaler. Nytt
avtal kommer då att träffas.

Hyresavtalet innebär något dyrare hyra per krrm samtidigt som vi räknar med
något mindre gemensammaytor att betala för; totalt z3,z krrm jämfört med
So l<r¡m med G4ming.

Summa årskostn ad zor4, inkl. kringtjänster,
i avtalet med Gryning: 8s sg+ kr

Beräknad jämförbar årskostnad zo 15, inkl. kringtjänster,
i avtal med GR: Bz gTzl<r

Sammanfattningsvis blir kostnaden på Gårdavägen inte högre under 2o1S.
Dock kommer hyran att stiga när fly'tt till nya lo[aler på Anãers Perssons gata
sker den r oktober 2o1S. Särskilt avtal om dessa lokaler träffas senare.

Styrelsen beslutar

att teckna hyresavtal med GR avseende kanslilokaler med kringtjänster på
Gårdavägen z under tiden 2o15-o1-o1-2o15-o9-3o enligt bilagda
ar,talsförslag.
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Ansökan om statsbidrag för en satsning för förbättrade stöd- och
behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer.

Regeringen har gett Kammarkollegiet i uppdrag att under 2or4fördela
35 ooo ooo kr för att stödja lokalt och regionalt utvecklingsarbete med syfte
att öka den medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden om personer
som omhändertas enligt lagen (t976:5tr) om omhändertagande av berusade
personer, s.k. LOB-omhändertagande. Uppdraget ingår i en treårig satsning.
Regeringen utgångspunkt i frågan är att huvudmännen i samverkan själva
bör avgöra hur tillnyktringsverksamhet ska dimensioneras och organiseras,
och detta avgörs bäst inom ramen för lokala överenskommelser.

Syfte, mål och medel med satsningen:

Regeringen vill stimulera ett lokalt utvecklingsarbete där landsting och
kommuner tillsammans med polisen gemensamt utvecklar alternativa
lösningar till förvaring i arrest av personer så att den medicinska säkerheten
och omvårdnaden förbättras. Målet är att få till stånd en tydlig och varaktig
praxisförändring så att betydligt färre personer förs till arresten jämfört med
idag. Istället ska personerna omhändertas på annat sätt så att fler kan fångas
upp för fortsatta stöd- och omsorgsinsatser.

Medel finns för tre år under förutsättning att riksdagen beviljar fortsatta
medel för ändamålet. För Västra Götalands del handlar det om S 7go ooo kr
årligen. Villkor för medel 2ot4är att de tre berörda parterna avser att ingå en
lokal överenskommelse som innebär att den medicinska säkerheten och
omsorgen om personerna som omhändertas förbättras.

Hantering i låinet:
VGRhar genom regionkansliet har tagit initiativ till att kartlägga situationen
i länet. Polismyndigheten västra Götaland har åtagit sig att genomföra en
sådan kartläggning. Dessa parter har tillsammans bjudit in kommunerna för
att delta i ett kartläggningsarbete. Kartläggningen ska ha fokus på gruppen
personer som omhändertas och dagens situation i länet.

Regionkansliet är beredda att ta huvudansvar för att en kartläggning
genomförs, att ge uppdrag till polisen, fördela medel och ansvara för
hantering av de länsgemensamma medlen. Förutsättningen för att erhålla
medel är dock att samtliga parter medverkar i kartläggning och process. Dock
är det inte möjligt för VGR att själva rekvirera medel från Kammarkollegiet
då det skulle kräva ett nytt regeringsbeslut i frågan om ändrad mottagare av
länsmedel. I avsiktsförklaring mellan huvudmännen stipuleras att länsmedel
hanteras via VästKom varför VästKom är den part som behöver rekvirera
medlen från Kammarkollegiet och också hantera redovisning och eventuell
återbetalning av medel. Ett avtal mellan VästKom och Regionkansliet
säkerställer huvudmännens ansvar vad gäller ekonomisk hantering.
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Styrelsen beslutar

att uppdra till kansliet att ansöka om länets statsbidrag enligt ovan samt
att teckna avtal med VGR enligt bilaga om hanteringen av statsbidraget.
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Styrelsens övergång till ny mandatperiod

Fråga har uppkommit om styrelseledamöterna i VästKom är valda för
mandatperioden, dvs. till 2ot4-t2-3r, eller om man sitter kvar som
styrelseledamot tills föreningsstämman har valt ny styrelse för nästa
mandatperiod, vilket beräknas ske i april 2o1S.

Tidigare tillfállen, bl.a. efter valet 2oro, gjordes tolkningen att uppdraget som
styrelseledamot sträcker sig till den föreningsstämma som sker året efter det
år val till kommunfullmäktige hållits. västKoms stadgar stipulerar att
styrelseledamöter ska välj as för mandatperioden. Mandatperioden gäller
också för val av ombud till föreningsstämman.

Arbetsutskottet är enig i att uppfattningen är att nuvarande styrelse sitter
kvar till föreningsstämma hållits och ny styrelse är vald.

Det antecknas att en anpassning och tydliggörande av stadgarna i denna del
kan vara på sin plats och arbetsutskottet har därför uppdragit till kansliet att
ta fram ett förslag till stadgeändringar som kan behandlas i styrelsen och
därefter presenteras för föreningsstämman.

Det noteras också att fcirslaget till ändringar/kompletteringar av stadgarna
ska omfatta va pdrag varvid det är
viktigt att den ig oreglerad praxis kan
tas med i översSmen.

Styrelsen beslutar

Att uppdra till kansliet utarbeta ett förslag till stadgeändringar enligt ovan
och som kan behandlas av styrelsen och föreningsstämman.
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Angående kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

Thomas Jungbeck informerar om att rubricerade förbund idag har sex
medlemmar, VGR plus fem kommuner, i Västra Götaland. Ytterligare zz
kommuner har ansöl¡t om medlemskap i förbundet. Många av dessa är idag
kunder hos förbundet och efterfrågan på tolk- och översättartjänster har ökat
den senaste tiden.

Eftersom förbundet enligt konkurrensverket i huvudsak endast får sälja sina
tjänster till medlemmarna kan detta komma att negativt påverka marknaden
för tolktjänster för de kommuner som inte är medlemmar. Fråga har nu
uppkommit om också resterande zz kommuner i länet har erbjudits, eller
kan erbjudas, att bli medlemmar i förbundet. Enligt förbundets chef kommer
ytterligare medlemmar, utöver de som nu är altuella, inte att tas in i denna
omgång och något generellt erbjudande om medlemskap har inte gått ut till
länets kommuner eftersom förbundet inte får marknadsföra sina tjänster.

Styrelsen beslutar

att uppdra till kansliet att informera öwiga zz kommuner om ovanstående
fcirhållanden.
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Ärenden till dagens sammanträde med BHU.

Agendan till dagens sammanträde med BHU gås igenom. Följande noteringar
görs:

Ärende 4: Skattebefrielse au biogas-initiotiu tiII regeringen. Ulf Eriksson
meddelar att Skaraborgs Kommunalförbund har behandlat denna fråga och
vill gärna skicka med ett inspel som komplement till regionens skrivelse.

Ärende B : Lög esrapport om Ezo-frãg an.
Styrelsen diskuterar de olika kommunalförbundens position och beslutsläget
för medfinansiering. Ulf Olsson meddelar att Borås kommer att hålla ett
extra möte den zz december varför det är tveksamt om huvudavtalet kan
undertecknas den r9 december.

Ärende to: " Autql om transportslag söu er g rþande infrastrukturâtg ärder i
Västsu erig e", förfr âg an fr ãn Göteb or g s stad.
Det noteras att detta ärende ska ses som en information från VGR och att
inget förslag till svar på Göteborgs förfrågan ännu har presenterats från VGR.
Underhand har dock meddelats att VGR avser att inta samma position som
region Halland, dvs. att det ingångna avtalet ska hållas.

s44
Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.
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