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Sr6
Mötet öppnas

Styrelsens nyvalde ordförande Ulf Olsson hälsar alla välkomna till det första mötet
med den nyvalda styrelsen och förklarar sammanträdet öppnat. Han tackar för för-
troendet att som ordförande få leda styrelsens arbete.

Srz

Valavjusterande

Styrelsen beslutar att utse Jonas Ransgård att justera dagens protokoll

Sr8
lntroduktion t¡ll den nyvalda styrelsen

Thomas Jungbeck inleder introduktionen med att presentera sig och övriga an-

ställda på VästKom. Dessa är Pär Levander, Karl Fors samt Malin Camper.

Styrelsen får information om bl.a. VästKoms hemsida (www.vastkom.se), Väst-

Koms uppdrag enligt stadgarna, VästKoms representation i gemensamma organ

samt de olika frågor som just nu är aktuella.

Styrelsen tacka r för informationen.

$rg
Val av styrelsens arbetsutskott tillika representanter i det politiska samrådsor-
ganet med VGR

På valberedningens förslag beslutar styrelsen att välja Ulf Olsson, Jonas Ransgård,

Katarina Jonsson samt Martin Carling till ledamöter i styrelsens arbetsutskott.

Szo
Val av förste och tredje vice ordförande i BHU

Enligt BHU-instruktionen ska kommunerna utse förste vice och tredje vice ordfö-
rande som då också ingår i BHU-presidiet. Praxis är att VästKoms ordförande och

vice ordförande väljs till dessa uppdrag.

Styrelsen beslutar att utse Ulf Olsson som förste vice ordförande och Jonas Rans-

gård som tredje vice ordförande iBHU.
UtdraasbestvrkandeJusterandes siqn.
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Szr
Val av ytterligare två ledamöter att ingå i BHU-presidiet

Kommunerna har numera fyra ledamöter i BHU-presidiet varav två innehar upp-

drag som vice ordförande enligt g zo ovan. Praxis är att de två förbundsordförande
som inte har uppdrag som vice ordförande väljs som ledamötertill BHU-presidiet.

Styrelsen beslutar att utse Katarina Jonsson och Martin Carling som ledamöter i

BHU-presidiet.

Szz
Anmälan av fattat delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut fattat den 3r mars 2015 av styrelsens tidigare ordfö-
rande Jonas Ransgård. Beslutet behandlar en ettårig förlängning av kommunernas
hälso- och sjukvårdsavtal med VGR.

Styrelsen beslutar att anse delegationsbeslutet som anmält

Sz¡
Diskussion om det fortsatta arbetet med översyn av kommunernas hälso- och

sjukvårdsavtal med VGR.

Med anledning av i g zz nämnda beslut om förlängning av nuvarande hälso- och

sjukvårdsavtal med VGR, diskuterar styrelsen hur en lämplig politisk förankring av

kommande översyn av hälso- och sjukvårdsavtalet kan ske. Det är angeläget att
den politiska nivån löpande fårtillfälle att diskutera avtalets huvudfrågor. Bl.a. dis-

kuteras om ett gemensamt seminarium ifrågan kan arrangeras.
Thomas Jungbeck redovisar tre olika scenarier som kan tänkas uppstå beroende på

hur överläggningarna med VGR utvecklas.

Styrelsen beslutar att ledamöterna tar hem frågan till sina förbund/kommuner för
diskussion om hur överläggningarna med VGR smidigt kan förankras på den poli-
tiska nivån i förbunden/kommunerna.

Sz+
Dagens ärenden t¡ll BHU

Styrelsen går igen dagens agenda till BHU varvid följande noteringar görs

Syfte och mål med BHU:s resa till Bryssel i oktober zor5.

7z-
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VGzozo. Styrelsen menar att denna fråga har inneburit mycket diskus-

sioner med väldigt mycket underlag och dokument.
Vä gavsn itt Eke löv- Ka reby. Styrelsen stä I ler si g ba kom om prioriterin gen,

Politisk påverkansgrupp för lågtrafikerade järnvägar. En diskussion förs
om lämpligheten av att bryta ut en del av den nationella planen på detta
sätt.

Ordföran den tackar leda möterna och förklara r sa m manträdet avslutat.
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Szs
Avslutning

Justerandes sign.

7//
Utdragsbestyrkande


