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Sor
Mötet öppnas

I avvaktan på Jonas Ransgårds ankomst öppnarvice ordförande Ulf Olsson styrel-
semötet. Han hälsar alla välkomna och riktar ett särskilt välkommen till de adjunge-
rade ledamöterna som kommer att väljas in som styrelseledamöter vid förenings-
stämman den z8 april zor5. En kort presentationsrunda följer.

Valavjusterande

Styrelsen beslutar att utse Margareta Lövgren att justera dagens protokoll

t4/
Utdragsbestyrkande
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Soa
Ärsbokslut för zot4för VästKom.

Det antecknas att Jonas Ransgård nu sitter ordförande för styrelsemötet.

Thomas Jungbeck föredrar ärendet. Kansliet har tillsammans med Grynings eko-
nom och revisorerna tagit fram ett förslag till årsbokslut. Revisorerna har gjort en

grundgenomgång av materialet och de har meddelat att de inte har gjort några vä-
sentliga iakttagelser.

Ärsbokslutet visar ett positivt resultat, ett överskott. Samtliga projekt som fortsät-
ter över årsskiftet har balanserats, "nollats", för zor4 och överförs till zor5.
lntäkterna från kapital uppgår till 399 ooo kr. Dessa består av ränteintäkter på lik-
vida medel med 346 ooo kr samt återföring av en periodiseringsfond från zoog på

53 ooo kr.

Av överskottet föreslås en avsättning på 98 roo kr görs till en ny periodiseringsfond
Utöver detta tillkommer beskattning av kapitalintäkterna. Sammantaget blir över-
skottet zq 646 kr som föreslås föras över till ny räkning och läggas till föreningens
egna kapital.

Arbetsutskottet beslutade att föreslå styrelsen besluta att godkänna årsbokslutet
zot4för VästKom enligt ovan samt att överlämna detta till revisorerna och före-
ningsstämman för behandling.

Styrelsen besl utar e n I i gt a rbetsutskottets försla g.

Utdragsbestyrkande
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Budget zor5 för VästKom

Thomas Jungbeck föredrar ärendet. I sedvanlig ordning har ett förslag till budget
för verksamhetsåret tagits fram av kansliet. Till zor5 har strukturen i budgeten för-
ändrats på så sätt att planerade kostnader budgeteras utifrån den finansiering som
verksamheten har. På detta sätt skapas en tydlighet mellan verksamheternas kost-
nader och deras finansiering. Budgeten innehållertre delar:
r. Verksa m het fi na nsierad av med lemsavgifte r.

z. Verksamhet finansierad av statsbidrag (länssamordning) samt

3. Verksamhet finansierad av kommunbidrag (sexkronan).

Beträffande verksamhet som finansieras med "sexkronan" redovisas ett förslag till
budget i balans för kommande år, dvs. där kostnaderna inte överstiger de årliga in-
täkter som sexkronan ger. Detta kommer att bli en fråga för styrelsen till budget
zot6.l nuvarande budget för zo:.5 är denna verksamhet till del finansierad med ti-
digare års överskott vilket inte är hållbaft på lång sikt.

Arbetsutskottet beslutade att föreslå styrelsen besluta att godkänna Budget zor5
för VästKom enligt bilaga.

Styrelsen besl utar en I i gt a rbetsutskottets försla g.

/(1/
Utdragsbestyrkande
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Sos
Avtalmed VGR om samarbete kring försörjning av personliga hjälpmedel.

Pär Levander föredrar. Efter ett intensivt arbete under mer än ett år har vi nu kom-
mit till fram till ett slutligt förslag till samarbetsavtal med VGR om försörjning av
personliga hjälpmedel som ska att gälla fr.o.m. 2o15-1o-o1.

Det gemensamma politiska Samrådsorganet beslutade den r3 februari zor5 att re-
kommendera VästKoms styrelse besluta att rekommendera länets kommuner att
ställa sig bakom förslaget till samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpme-
del samt att teckna avtal med Västra Götalandsregionen enligt förslaget.

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att rekommendera länets kommuner att
ställa sig bakom förslagettillsamarbetsavtalförforsörjning av personliga hjälpme-
del samt att teckna avtal med Västra Götalandsregionen enligt förslaget.

Styrelsen beslutar en I i gt a rbetsutskottets försla g

Utdragsbestyrkande
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So6
Avtalsmall för IVPA i Västra Götaland

Pär Levander föredrar. Samrådsorganet behandlade rubricerade fråga vid sitt
sammanträde den r3 februari zor5 och beslutade att rekommendera VästKoms
styrelse att besluta att rekommendera länets kommuner att, om avtal med Västra
Götalandsregionens ambulanssjukvård om IVPA ska tecknas, använda bifogade av-

talsmall.

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att rekommendera länets kommuner att,
om avtal med Västra Götalandsregionens ambulanssjukvård om IVPA ska tecknas,
använda bifogade avtalsma I L

Styre lsen beslutar en I igt a rbetsutskottets förs lag

Utdragsbestyrkande
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Process för översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet med VGR

Pär Levander föredrar. Synpunkter på det nuvarande hälso- och sjuk-
vårdsavtalet samt förslag till förändringar har insamlats från samtliga
huvudmän och samverkansorgan isationer. Samrådsorganet behand lade

frågan den r3 februari zor5 och beslutade att den kommande processen

ska bedrivas i enlighet med nedanstående punkter.

o översyn av utskrivningsbara patienter ingår inte i avtalet
o avtalet inte ska sägas upp utan utvecklas i enlighet med inkomna

synpunkter
o inga nya gränssnitt eller skatteväxlingar ska ske mellan huvud-

mannen
o den politiska viljeinriktningen ska lyftas fram tydligt med fokus på

patientnytta och samverkan mellan huvudmännen
a

Ett reviderat avtal ska gälla fr.o.m. r april zo16.

Styrelse beslutar att notera informationen

Blad Z

l't\/
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So8
Redovisning till SKL av prioritering av regionalt utvecklingsarbete zor5 iVästra
Götaland.

I överenskommelsen för zor5 mellan staten och SKL om stöd flor utveck-
ling av en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten framgår
att huvudmännen i respektive län ska inkomma med plan för utvecklings-
arbetet. Av planen ska framgå vilka prioriteringar som görs i respektive
län och är ett villkor för att få avropa zor5 års medel från SKL. För Västra
Götalands del samord nas huvud män nens utvecklin gsarbeten genom
länssamordnarfunktionen på VästKom som ansvarar för att lämna pri-

oriteringsplanen t¡ll SKL.

Länets medel för zor5 är totalt 3276 r9o kr. Medlen fördelas enligt rådande femte-
delsprincip. Dock undantas den tioprocentiga avsättningen till VästKom för läns-

samordning eftersom länssamord narfun ktionen under zor5 finansieras genom
överskjutande medel från tidigare år. Samtliga medel till länet fördelas därmed till
kommunalförbunden. Redovisning till SKL sker utifrån två delar:

o Prioritering av utvecklingsarbete som görs med stöd av medelfrån zor5 års

överenskomme lse.

o Utvecklingsarbeten som fortsätter med stöd av andra medel.

Samtliga kommunalförbund hartillVästKom redovisat sina respektive utvecklings-
arbeten, vilka har sammanställts i den länsgemensamma planen.

Planen ikorthet
Samtliga kommunalförbund prioriterar utvecklingsinsatser för zor5 års medel till
stöd för den sociala barn- och ungdomsvården och verksamhetsområdet personer
med funktionsnedsättning. Fortsatt arbete och uppbyggnad av regionala samver-
kans- och stödstrukturer sker genom överskjutande medel från tidigare år. lnsatser
inom äldreområdet sker i huvudsak genom andra medel men också genom ut-
vecklingsledare kopplade till de fem vårdsamverkansarenorna. e-Hälso-området är
fortsatt aktuellt hos samtliga kommunalförbund; arbetet finansieras genom andra
medel och samordnas av VästKom.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom redovisade förslag till prioritering av regio-
nalt utvecklingsarbete i Västra Götaland zor5.

/4,_/'

Utdragsbestyrkande



VästKom

Styrelsen

Justerandes sign

PROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2o15-o3-o3
Blad 9

Sog
Fastställande av avgift zor5 för hemsjukvård och hemtjänst i annan kommun.

Pär Levanderföredrar. VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna iVästra
Götaland att följa vissa ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård
som utförs av annan kommun än hemkommunen.

Ersättningsnivån för zor5 rekommenderastill 375 krltimma för biståndsbedömd hem-
tjänst. zor5 års ersättningsnivå innebär en ökning med 4 % jämfört med zor4. Höj-
ningen följer Sveriges kommuner och landstings nationella kartläggning avtimpriser
för kommuner med LOV.

För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av

arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under zor5följa
det belopp som fastställts av Samverkansnämnden förVästra Sjukvårdsregionen - 555
kr/timma för sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och 58o kr/timma för
be hand I i n g som besl utas av sj u kgymnast/arbetstera peut.

Styrelsen beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta
om en ersättningsnivå under zor5 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i

annan kommun än hemkommun som utgår ifrån bilagorna"Ersättningför hemsjuk-
vård i annan kommun zot5" och "Ersättning för hemtjönst i annan kommun 201.5".

Utdragsbestyrkande
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Bestämmelser för kontroll av ekonomiska transaktioner i VästKom.

Kansliet har tagit fram förslag till bestämmelser för kontroll av ekonomiska trans-
aktioner eftersom det saknas idag. Målet med bestämmelserna är att säkerställa

att bokförda transaktioner är korrekta.

Arbetsutskottet har beslutat att föreslå styrelsen att fastställa bilagda förslag till
"Bestämmelser för kontroll av ekonomiska transaktioner i VästKom" att gälla tills
vidare.

Styrelsen beslutar en I igt a rbetsutskottets försla g.

Justerandes sign. Utdraqsbestyrkande
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Srr
Attesta ntförteckni ng för VästKom

Kansliet har upprättat förslag till attestantförteckning för VästKom. Attestanterna
är uppdelade itvå funktioner; dels mottagningsy'granskningsattestanter och dels

besl utsattesta nter.

Arbetsutskottet har beslutat att föreslå styrelsen att fastställa bilagda förslag till at-
testantförteckning att gälla tills vidare.

Styrelsen besl utar en I igt a rbetsutskottets förslag.

ûU
Utdragsbestyrkande
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Delegationsordning för VästKom

Kansliet har upprättat förslag till delegationsordning för VästKom enligt bilaga.

Arbetsutskottet har beslutat att föreslå styrelsen att fastställa förslaget att gälla

tills vidare.

Styre lse n besl uta r e n I i gt a rbetsutskottets förs I a g

Blad rz

Justerandes sign.
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Sr¡
Förslag till ändringar iVästKoms stadgar.

Arbetsutskottet har gett kansliet i uppdrag att göra en översyn av VästKoms stad-
gar så att de moderniseras och anpassas till de förhållanden och den praxis som har
utvecklats under årens lopp.

Arbetsutskottet har beslutat att föreslå styrelsen besluta att föreslå förenings-
stämman att ändra stadgarna enligt bilagda förslag.

Vid styrelsens behandling av ärendet diskuteras ändringsförslagen och några leda-
möter ifrågasätter behovet av vissa förändringar, t.ex. om det behövs en reglering
av valberedningsprocessen.

Efter diskussionen konstaterar ordföranden att det inte finns förutsättningar för att
besluta om förslag till stadgeändringar vid dagens sammanträde och föreslår därför
att ärendet bordläggs.

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet om stadgeändringar för VästKom.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Sr+
Ärenden till dagens möte med BHU-presidiet.
Styrelsen diskuterar ärendet "sverigeförhandlingen" som handlar om utbyggnad av

järnväg för höghastighetståg. Det noteras att detta stora projekt kommer att kräva

lokal och regional medfinansiering. Det finns också andra angelägna projekt som

behöver realiseras, typ "8 million cities", och som konkurrerar om medel.

D iskussionen föran led er in get stä I ln in gstaga n de.

Srs
Avslutning
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign.

//l'-'
Utdraqsbestvrkande


