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Srg
Mötet öppnas
Då ordinarie ordföranden Ulf Olsson och vice ordföranden Jonas Ransgård är för-
hindrade tjänstgör Katarina Jonsson som ordförande och hon hälsar alla välkomna
och förklarar sammanträdet öppnat.

Szo
Valavjusterande
Styrelsen beslutar att utse Conny Johansson att justera dagens protokoll

Szr
Rekommendation från SRO om ny Avsiktsförklaring med VGR.
Samrådsorganet har rekommenderat att huvudmännen ska anta ett förslag till ny
avsiktsförklaring mellan huvudmännen. Den nya avsiktsförklaringen ersätter den
tidigare och gäller nu tiden zo16-zor8, Den framhåller vikten av att arbetet med
kunskapsutvecklingen i verksamheterna samt rollerna för VästKom och Koncern-
kontoret i samverkansarbetet.

Styrelsen beslutar att anta "Avsiktsförklaring zo16-zor8" med VGR enligt SRO:s
rekommendation,

5zz
Rapport om arbetet med översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet är i sin slutfas och ett avtalsförslag
kommer att skickas ut till alla kommuner och VGR under första veckan ijuni. Ut-
skicket ger möjlighet för alla kommuner att lämna synpunkter på förslaget. Det no-

teras att i arbetsprocessen har många företrädare från kommunerna varit delakt-
iga liksom att avstämning har skett i den särskilda politiska styrgruppen för över-
synen. Enligt förslaget ska synpunkter på avtalet vara processledningen tillhanda
senast den ro augusti eftersom slutavstämning ska ske sista vecka veckan i au-
gusti.
Styrelsen diskuterar den mycket snäva tidsperiod som kommunerna får på sig för
att lämna synpunkter. Flera ledamöter menar att man vill ta upp dessa frågor till
politisk behandling i kommunen och att det blir omöjligt att få detta klart till den
ro augusti.

Styrelsen beslutar att göra ett medskick till VästKoms kansli att med VGR ta upp
frågan om möjligheten att förlänga svarstiden för kommunerna till och med 3r au-
g usti.

Utdragsbestyrkande
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Sz¡
Angående utbyggnad av cykelvägar och Trafikverkets kostnader för detta samt
Trafikverkets uppdrag att underhålla det finmaskiga vägnätet.
Mattias Josefsson från Boråsregionen berättar att Trafikverkets nuvarande modell
där projekteringskostnaderna för utbyggnad av cykelvägar innebär att dessa övers-

tiger själva byggkostnaderna, vilket är fullständigt orimligt. Något måste göras.

Mattias Josefsson tar också upp frågan om Trafikverkets uppdrag att sköta vägun-
derhåll på det finmaskiga vägnätet året runt. Som det nu är sköts stora delar av

detta inte vintertid vilket förorsakar stora problem, inte minst för företagen. Enligt
uppgift från Trafikverket prioriteras inte detta vägunderhåll.

Styrelsen beslutar att att uppdra till arbetsutskottet att ta fram förslag i de båda

frågorna som sedan kan behandlas av BHU-presidiet.

Sz+
Rapport om arbetet i 3R FVM-projektet.
Thomas Jungbeck rapporterar kort om det aktuella läget i rubricerade projekt. De

ro8 kommunerna, ro8K, arbetarjust nu med frågan om attförsöka få med en

kommunal option för att senare kunna ansluta sig till det kärnsystem som region-
erna/landstingen planera att upphandla. Optionen skulle innebära en möjlighet,
men inte ett åtagande, att ansluta sig till samma vårdinformationsmiljö. En option
innehåller många upphandlingsrättsliga frågor och det är inte helt okomplicerat att
kunna få till en option, Det är viktigt att påpeka att det inte finns något uppdrag
från kommunerna att binda dem vid något alternativ utan optionen ska enbart vara

en möjlighet.

Styrelsen beslutar att notera informationen

Szs
Anmälan av revisorernas Revisionsberättelse för Årsbokslut zoe5 för VästKom.
VästKoms revisorer Ernst &Young(EY) har lämnat en revisionsberättelse för Väst-
Koms årsbokslut zor5.
EY tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Sz6
Rapport från överläggningarna med VGR och ett nytt naturbruksavtal.
Thomas Jungbeck redovisar hur arbetet fortskrider. VGR kommer att presentera

ett nytt förslag till samarbetsavtal som med stor säkerhet kommer att innebära
ökade kostnader för kommunerna. Vid en intervjurunda med ett antal kommuner
framstår det klart att kommunkollektivet inte är överens om hur det framtida sam-

arbetet ska utformas.

Utdraqsbestvrkande
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I diskussionen framhålls att den nuvarande situationen skapar en osäkerhet för
kommunerna.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ta fram en sammanställning över de

olika förutsättningar som råder i frågan.

Szz
Hand lingsplansma I I Trygghet, Service och Dela ktighet i hemmet, TS Di h.

I överenskommelsen mellan Regeringen och SKL zor4 fick kommunerna i uppdrag
att påbörja processen att etablera konceptet "trygghet, service och delaktighet i

hemmet genom digitalteknik", I konceptet skulle ingå en långsiktig plan förfinan-
siering, organisation och samverkan inom eHälsoområdet.
Kommunerna i länet beslutade att påbörja processen med stöd av kommunalför-
bundens eSamordnare. Under zor4 arbetades det fram en vägledning och därefter
har arbetet resulterat i en handlingsplansmall att använda med eller utan egna till-
lägg samt ett förslag på en lämplig arbetsgång,
Slutrapporten är levererad till kommunernas gemensamma styrgrupp för lT-

samarbete, SSVIT, i maj zo16,

Styrelsen beslutar att rekommendera kommunalförbunden i VG att med sina med-
lemskommuner fortsätta arbetet med handlingsplansmallen för Trygghet, Service

och Delaktighet i hemmet med digitalteknik och den föreslagna arbetsgången.

Sz8
Ärenden till dagens möte med BHU.
Styrelsen går igenom föredragningslistan varvid följande noteringar görs

A re n de j : S amv e r kan sfo r m e r fö r ko I le ktivtr af i kråde n.

Styrelsen noterar att kommunernas mojligheter till dialog med Västtrafik måste
förbättras vilket ska framföras till BHU.

l\rende 8: Remissyttrande över "Ãtgörderför systematisk anpassning av hastighets-
g rön se r n a ti ll väg a rn as traf i ks äke rh etsstan dard".
Styrelsen diskuterar förslaget till remissvar och Katarina Jonsson föreslår en skar-
pare skrivning i yttrandet enligt följande:

Citatet i det inledande stycket
"ftrsöka tnotuerks de neg ø,tìuo effekterna sorn kø:n uppkornÍur í fonn au fiir-
s ätnrc'd tíUg änglíghet o ch öks.de restíder".

bör b¡as ut mot följande citat från missivet
"sanntídígt sotn bibehãIlns eller tnínskø,dc restíder eftersträúes"

Utdragsbestyrkande
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I stycket "Generella synpunkter" anges "fordonskilometer" det är felaktigt, skall vara
fordonstimmar.

För att tydliggöra konsekvenserna av Trafikverkets förslag bör första delen av texten under
rubriken "Tillgänglighet, kollektir,trafik och pendling fl¡tas till det avslutande stycket, vilket
i så fall skulle se ut så här:

Avslutning
De föreslagna hastighetssänkningarna innebär att restiderna kommer att öka. Detta bedömer vi
påverka företag, privatpersoner, tillväxt och utveckling negativt. VGR vill att tillgängligheten
ska öka och kortare restider är ett medel för detta. Avstånden inom Västra Götalancl är ibland
långa och ökade restider kan få negativa konsekvenser på exempelvis pendling mellan och inom
de olika lokala arbetsmarknaderna.
VGR vill vara med och bidra till att öka trafiksäkerheten och minska antalet allvarligt skadade och
döda i trafiken. Att mittsepareravàgar fìir att minska mötesolyckor är nödvändigt, vilket också Tra-
fikverket framhåller som huvudsaklig åtgard. VGR ser fram mot en foúsatt diskussion kring hur och
när mittseparering ska kunna komma till stånd och finansieras. ,{tgärderna bör finansieras med sär-

skilda statliga medel ftir de vägar som omfattas av FPV.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom ovanstående förslag till ändringar och att
detta framförs till BHU.

Szg
Regionfrågan
Styrelsen beslutar att ta upp regionfrågan vid nästa sammanträde den 13

september. Bildspel med VGR:s ståndpunkter i frågan skickas ut till styrelsen,

S¡o
Ordföranden tackar styrelsen och förklarar sammanträdet avslutat.
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