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KALLELSE TILL SAM MANTRÄDE
Tid: Tisdagen den r3 oktober zor5, kl. 09.15-11.oo.

Pfats: Residenset, Vänersborg, lokal Biosalongen, 4lr.
Agenda:

t. Mötet öppnas
2. Val av justerande.

3. Ekonomisk rapport per 2o15-o8-3r samt helårsprognos för VästKom. Bilaga r.
4. Arbetsmarknadspilot inom VG. Regionalt övertagande av vissa statliga uppgifter på

området arbetsmarknadsutbildn ing. Diskussion.

5. Redovisning av regionfullmäktigebeslut ¡VGR kring naturbruksutbildningarna.
Diskussion. Bilaga z.

6. Samverkan kring arbetet med LIS-områden samtVattendirektivet. Diskussion.

7. Arenden till dagens möte med BHU kl.11.oo. Se särskild kallelse.
8. Anmälan av utsedda förtroendevalda till styrgrupp för översyn av hälso- och

sjukvårdsavtalet samt den politiska beredningsgruppen för hjälpmedel. Bilaga 3.

9. Anmälan avtecknad avsiktsförklaring om samarbete i3RiFVM projektet. Bilaga 4.
ro. Mötestider zo16. Bilaga 5.
rr. Övriga frågor.
rz. Nästa sammanträde är tisdagen den r december zor5, kl. 09.15 - 11.oo.

r3. Avslutning

Var god anmäl eventuellt förhinder till Thomas Jungbeck.

Med vänlig hälsning

Ulf Olsson ffhomas Jungbeck

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation

Box 5o73, 4o2 22 Göteborg Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborgïel: o7z-7o7 45 So

E-post: info@vastkom.se www.vastkom.se
Organisationsnum mer: 8585or-2o84



VästKom Bilaga r

Ekonomisk rapport per 2o15-o8-3r samt helårsprognos för VästKom.

I sedvanlig ordning har kansliet tillsammans med ekonomifunktionen på Gryning upprättat

.n ,.pport om deiekonomiska läget per 3r augusti 2015 samt gjort en prognos på helåret

2015.

Rapporten visar på ett överskott på drygt r,6 mkr vid delåret och vår bedömning i

prognosen för helåret visar på ett överskott på drygt 5, 5 mkr. Huvudorsakerna till detta är

på iñtaktssidan främst överskott på äldre- och missbrukssatsningar tidigare âr (5,7 mkr) som

fl¡tats över mellan åren samt statliga e-hälsomedel med ca 2,5 mkr.

på kostnadssidan har kostnaderna för personal blivit mindre än budgeterat samt att vi har

minskade kostnader för vår gemensamma GITS-funktion med VGR.
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Thomas Jungbeck

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation

Box 5o73, 4ozzz Göteborg Besök: Gårdavägen z, Göteborg Tel: o31-4o329o
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VästKom

Resultaträkning

Preliminära medlemsavgifter
övriga intäkter
Verksa m hetens intäkter

Personalkostnader

övriga externa kostnader
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Verksa m hetens kostnader
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ì VästKom Bilaga z

Vad innebär ett kommunalt övertagande av verksamheten
med naturbruksutbildningar i Västra Götaland?

Styrelsen diskuterade frågan vid sitt sammanträde den 8 september 2015 och uppdrog till
kansliet att utreda konsekvenserna av ett kommunalt öveftagande av verksamheten. Det
kan direkt konstateras att det inte är lätt att ge ett precist svar på vilka konsekvenser ett
kommunal övertagande kan innebära. Nedanstående resonemang bygger på flera
antaganden som är osäkra. Men avsikten är ändå att ge en orientering om bl.a. ekonomiska
nivåer. Se också tidigare upprättad PM som skickades med handlingar till styrelsemötet i

september.

Regionfullmäktige beslutade den zz september 2015 att verksamheten inom
Naturbruksförvaltningen skall förändras i enlighet med det utredningsförslag som
Regionutvecklingsnämnden och Regionstyrelsen föreslagit och som innebär att
verksamheten ska bedrivas vid endast tre skolor i VG. Skolorna i Dingle, Nuntorp och
Strömma avvecklas eftervårterminen zor7. Den förlängda avvecklingstiden av de tre
skolorna kommer att innebära ytterligare ekonomiska bekymmer för förvaltningen då inga
nya intag görs, och därmed inga intäktersom kommerin, medan kostnaderna kvarstår
ytterligare ett läsår.

Historia
Under hösten 1998 beslutade alla kommuner i Västra Götalands län samt landstingen i

Bohuslän, Älvsborg och Skaraborg att den nybildade Västra Götalandsregionen skulle
bedriva naturbruksutbildning. Ett huvudavtal om detta träffades och godkändes av samtliga
parter.

En skatteväxling innebär att den huvudman som lämnar över en verksamhettill en annan
huvudman ska sänka sin skattesats i motsvarande grad som kostnaderna för överförd
verksamhet boftfaller. Den mottagande huvudmannen ges mojlighet att hoja sin skatt med
högst motsvarande utdebiteringssän kn ing hos avlämnande huvudman.
I lag om särskild skatteväxling för gymnasial utbildning, som trädde ikraft g7o::ott sägs i

kommentaren att det får förutsättas att parterna kan komma överens om vilket belopp som
är det rätta.

Den skatteväxling som gjordes 1998 i VG gjordes på den lägsta nivå inom respektive
landstingsområde så att ett enhetligt pris skulle erhållas i regionen för en utbildningsplats
på naturbruksprogrammet. Den omfattade r öre. En uppskattning är att detta idag
motsvarar ca 34 mkr. Man noterar då också att vid ett eventuellt framtida kommunalt
övertagande av naturbruksprogrammet skall ytterligare skatteväxling genomföras.
I det avtal om skatteväxling och huvudmannaskap för naturbruksutbildningen som pafterna
träffade framgår i den första paragrafen att



"Västra Götalandsregionen, nedan kallad regionen, ärfr.o.m.1999-o1-ol huvudman (ansvar
för utbi ld n in ge n, mynd i g hetsutövn in ge n, a rbetsg iva ransva r etc.) för
naturbruksutbildningen iVästra Götalands län. Med naturbruksutbildning avses gymnasie-,
KO MVUX-, på byggnads- samt uppdragsutbild ningar."

Med ovanstående skrivning om huvudmannaskap måste tolkningen vara att VGR har ett
s.k. befolkningsansvar för dessa utbildningar och man inte enbaft utgör en leverantör av
utbildning åt/till kommunerna. Detta utgör en viktig grund iansvaretförvissa frågor.

VG R:s fi nans ieri n g av verksam heten(d riftskostnader)
Kostnaderna för att bedriva verksamheterna redovisas i Naturbruksstyrelsens
årsredovisning för zor4 till 339,9 mkr. Av dessa kostnader utgjorde den s.k.
ägarintäkteniregionskattebidraget rz9, 6 mkr. Övriga intäkter utgörs av intäkter
från kommunerna ca 139,6 mkr (avser både elevplatser och internat/kök),
försäljning av material och varor r7,8 mkr samt övriga intäkter på ca 53 mkr. Av
dessa 53 mkr avser 3o mkr ett extra tillskott från RUN för hantering av eftersatt
underhåll. Denna post finns också med på kostnadssidan och de tar därmed ut
varandra. Rensat från denna jämförelsestörande post ligger driftkostnadsnivån
alltså på ca 3ro mkr.

(utdrag ur tjänsteskrivelse frän VGR augusti 2015)

Regionbidragettill Naturbruksstyrelsen varförverksamhetsåret zo!31.2o 929 ooo kr.
Fullmäktiges budgetbeslut för zor4 har tillförde naturbruket ytterligare 5 mkr årligen
under tre år. RUN tillförde ytterligare r MKr för zo:^4 och beslutet blev inkl., uppräkning
och effektivisering samt de extra medlen en ökning av regionbidraget till rz9 6oo ooo kr
för zot4.

För zor5 utökas Naturbruksstyrelsens uppdrag till att även omfatta riktade

arbetsmarknadsinsatser inom de gröna näringarna som syftar till att:

o Stödja potentiella yrkesbytare med kompetensutveckling.
o Underlätta för arbetslivstillträde för invandrare med kompetens och erfarenhet inom

sektorn.

o Utveckla kompetensutvecklingsinsatser till idag verksamma företag för att
möjliggöra en breddning av verksamheten eller ytterligare förädlingssteg i syfte att
skapa mer hållbara landsbygdsföretag.

o Stödja särskolans elever med vidare utbildning efter gymnasiet i syfte att möjliggöra
tillträde till ordinarie arbetsmarknad.

o Utökavuxenutbildningen
För detta uppdrag får Naturbruksstyrelsen ett utökat regionbidrag med 5 Mkr för zor5.
Uppräkning, effektivisering och samt medelförtillkommande uppdrag motsvarar en ökning
av regionbidraget till 136 goo ooo kronor under zor5.

Detta är den basnivå av ägarbidraget som gäller, menar förvaltningen



Med detförslag tillomorganisation som utredningen redovisar krävs dessutom en

kompletterande finansiering av omställningsprocessen för Naturbruksstyrelsens
verksamheter enligt följande:

o zo16 - behov av ytterligare ägarintäkt om 30 o55 tkr, dvs. totalt 166 955 tkr i

äga ri ntä kt
. zo:-l - behov av ytterligare ägarintäkt om ca 12 ooo tkr, dvs. totalt r48 9oo tkr i

äga rintäkt
o zorS - behov av ytterligare ägarintäkt om ca 10 ooo tkr, dvs. totalt 146 9oo tkr i

ägarintä kt.

Förvaltningen har alltså bedömt att det kommer att krävas ytterligare medel på drygt 5z
mkr fördelat på tre år för att klara av den omställning som utredningen föreslår. När nu

regionfullmäktige dessutom har beslutat att avvecklingen av skolor ska ske under
ytterligare ett år, fram till VT-zot7, så kommer detta att innebära ytterligare kostnader.

Lokaler och fastigheter
lnom VGR har de ett system som innebär att naturbruksförvaltningen betalar en hyra för
sina lokaler till Västfastigheter. De har alltså inga egna kapitalkostnader för lokaler utan
avskrivningar finns enbart på de investeringar som är utbildningsrelaterade såsom maskiner
och fordon. I årsredovisningen zro4 redovisas hyrortill en kostnad på z5,r mkr. Utöver
detta kommer fastighets- och energikostnader pâ 44,8 mkr varav 3o,o mkr är de extra
kostnader som bokförts för eftersatt underhåll.

Om ett kommunalt övertagande av verksamheten kommer att övervägas måste en särskild
utredning titta närmare på kostnaderna för lokaler och fastigheter samt övriga inventarier.

Hur ser det ut från HT zotT?
En intressant fråga är hur verksamheten ser ut när anpassningen är gjord och till vilken
kostnad den då kan bedrivas. Någon beräkning av kostnaderna finns enligt uppgift inte
framme i skrivande stund utan detta arbete pågår inom VGR.

Det är också bekant att det finns externa intressenter som överväger att driva
naturbruksprogrammet i någoninågra av de skolor som VGR nu ska avveckla. Vad detta
kommer att innebära för de offentliga huvudmännen är i dagsläget svårt att bedöma.

Juridik
Hur skulle kommunernas samverkan kring naturbruksutbildningarna organiseras om ett
kommunalt övertagande skulle bli aktuellt? Det finns flera alternativ som skulle vara
tänkbara. Man kanta stöd iden utredning kring kommunalsamverkan som gjordes2ot4
kring hjälpmedelssamarbetet. Gemensamt bolag, kommunalförbund eller gemensam
nämnd är några av alternativen. Det måste i så fall särskilt utredas vilken samverkansform
som kan passa bäst för denna verksamhet.



Hur påverkas den enskilda kommunen?
Om en skatteväxling skulle genomföras kommer den att påverka kommunerna i mycket
olika grad. Dagens elevkostnader varierar stort mellan kommunerna. T.ex. betalar
Lidköping, Mark och Falköpings kommuner var och en nästan lika mycket som Göteborg, ca

2,5 mkr för årets första nio månader, medan en kommun som Sotenäs betalar r53 tkr. Om
en skatteväxling övervägs måste ett mellankommunalt utjämningssystem skapas för ett
antal år.

Avslutningsvis kan konstateras att VGR är huvudman för verksamheten idag och att det
finns ett samarbetsavtal som löper fram till och med zor8. Avtalet får betraktas som relativt
fördelaktigt för länets kommuner. Många kommuner menar att någon förändring av avtalet
inte kan vara aktuellt förrän VGR har fattat beslut om sin kommande organisering av
verksamheten. Detta beslut finns nu genom behandlingen i regionfullmäktige.
VGR har för sin del föreslagit en översyn av avtalet med ett antal förändringar som skulle
innebära ökade kostnader för kommunerna. Om avtalsdiskussionerna med VGR inte går i

en för kommunerna önskvärd riktning får en mer omfattande utredning tillsättas kring
a lternativet kom m u n a lt öve rta ga nde av natu rbruksverksa m hete n.

Göteborg den 6 oktober zor5

Thomas Jungbeck



VästKom Bilaga 3.

Anmälan av förbundens valda ledamöter till styrgruppen för översyn av Hälso- och
sjukvårdsavtalet samt till beredningsgruppen för hjälpmedelssamarbetet med VGR

För Fyrbodal Erica Parkås

För Skaraborg ConnyJohansson

För Boråsregionen Peter Rosholm

För GR Henrik Ripa

För Göteborgs stad Daniel Bernmar

Från VGR sida har nedanstående ledamöter valts till styrgruppen för hälso- och
sjukvårdsavtalet. Ledamöterna till beredningsgruppen för hjälpmedel är ännu inte klara

Regionstyrelsen Johnny Magnusson

Regionstyrelsen Helene Eliasson

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Jonas Andersson

Hölso- och sjukvårdsstyrelsen Jim Aleberg

Hälso- och sjukvårdsnömnder Tony Johansson

tsto07

Thomas Jungbeck
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Avsiktsförkla ring

Kommunförbundet Skåne, Kommunförbundet Stockholms Län, och VästKom(parterna) uttalar härmed följande

avsikt rörande samarbete i initieringsfasen av projektet Framtidens vårdinformationsmiljö, 3R FVM.

Bokgrund och uppdrog (Hämtot från proiektets hemsido)'

"Programmet 3R Framtidens vårdinformationsmiljö (3R Fvm) ägs och finansieras gemensamt av Region 5kåne,

Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen,

o Programmet ska skapa förutsättníngar för invånare och medaktörer i en sammanhållen/sömlös

vå rdinformationsmiljö

. 3R arbetar för en tillgänglig, säker och jämlik vård med hög kvalitet

¡ Ska utgå från invånarens och patientens behov och skapa förutsättningar för interaktion.

3R:s uppdrag är att skapa framtidens vårdinformationsmiljö inom hälso- och sjukvårdsområdet. Med begreppet

informationsmiljö menas funktioner som kommunikation, integration, proaktivitet och mobilitet fór att skapa

processtöd för verksamhet och invånare. lnformationsmiljön skapar förutsättningar för beslutsstöd inom hälso-

och sjukvården samt förutsättningar för kommunikation mellan vården och patienten, Uppdraget omfattar
även forsknings-, och kunskapsstöd samt verktyg för styrning och ledning. Funktionerna ska vara tillgängliga i

realtid genom standardiserade digitala tjänster och verktyg för alla behöriga vårdgivare och för invånaren,

Utgångpunkten är också patientens behov av både sjukvärd, hälsovård och information vid varje kontakt med

olika vårdgivare. Samhället, invånare och medarbetare ska förvänta sig att de digitala tjänster som styr övriga

vardagen ska fungera lika bra inom hälso- och sjukvårdens områden."

Avsikt
Det är parternas bestämda uppfattning att landstingens/regionernas arbete í ovanstående projekt kommer att
ha stor påverkan på arbetet i kommunernas vård- och omsorgsverksamheter. Det är därför angeläget att
kommunkollektivet på ett proaktivt sätt medverkar i utvecklìngsarbetet kring framtidens

vårdinformationsmiljö,

Parterna representerar 108 kommuner med 52 % av landets invånare. Vi är överens om att på ett
förtroendefullt och aktivt sätt samarbeta i detta projekt och därigenom bidra till att skapa de bästa

förutsättningarna för ett framgångsrikt genomfôrande, allt till gagn för invånare och verksamheter, Vi hävdar

bestämt att kommunernas aktiva medverkan är en nódvändighet för att projektet ska bli framgångsrikt,

Vi skall tillsammans organisera vårt arbete, avsätta resurser och erbjuda 3R FVM vår kompetens för att möta

kommunernas behov av utvecklingsinsatser kopplade till framtidens vårdinformationsmiljö. Eventuella

kostnader beslutade av styrgruppen ska delas i lika delar av parterna. Vi ska arbeta för att kommunerna blir en

naturlig och jämbórdig samarbetspart till landstingen/regionerna samt sträva efter att vara representerade i

centrala i projektorgan isationen

september 2015

I t'i lwh,^
Förbundsdirektör Direktör
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VästKom Bilaga 5

MöTESTIDER 2016 FöR VÄSTKOM
STYRELSE OCH ARBETSUTSKOTT SAMT
SAMRADET MED VG.REGIONEN

Styrelsens möten ärförlagda på förmiddagen samma dag och på samma ort som BHU.

Göteborg den z4 september zor5

Med vänlig hälsning

Thomas Jungbeck

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation

Box 5o73, 4ozzz Göteborg Besök: Gårdavägen z, Göteborg Tel: o31-4o329o

E-oost: info(Ðvastkom.se www.vastkom.se
Organisationsnummer: 8585or-2o84

Styrelsen

Plats: Vänersborg

Tid: o9.r5 - 11.oo

Arbetsutskott
Plats: Göteborg

Tid: o9.oo - 1o.3o

Samråd VGR

Plats: Göteborg

Tid: rz.3o-14.oo (inkl. lunch)

Tisdag 16 februariTisdag r9 januari Tisdag r9 januari

Tisdag 5 aprilTisdag 15 mars

Tisdag r7 maj Tisdag 3r majTisdag r7 maj

Fredag z6 augusti Tisdag r3 septemberFredag z6 augusti

Tisdag r8 oktober
Tisdag 4 oktober

Tisdag 6 december
Fredag z5 november Fredag z5 november


