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Szo
Mötet öppnas
Ordföranden Ulf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
Ett särskilt välkommen riktas till Anna-Karin Skatt som valts in styrelsen genom
beslut i Skaraborgs Kommunalförbund.

Szr
Valavjusterande
Styrelsen beslutar att utse Jonas Ransgård att justera dagens protokoll

Szz
Ärenden tilldagens möte med BHU.
Styrelsen går igenom agendan till dagens möte med BHU och följande noteringar
gors.

Allmänt
Styrelsen diskuterar omfattningen av handlingar som delgetts ledamöterna i BHU

till dagens möte. Det är inte rimligt att plöja igenom dessa. Det måste gå att
minska omfånget, vilket antecknas till protokollet.

Årlig uppföljning av VGzozo
Styrelsen noterar att det planeras en workshop i oktober och uttrycker sin tvek-
samhet till detta.

Revidering av regional plan för transponinfrastruktur zotS - zozg.
Styrelsen för en diskussion om hur fördelningen av planens tillgängliga medel ska

se ut samt på vilka grunder och principer som fördelningen ska bygga på. Det note-
ras att det är för sent att ändra på fördelningen nu men till nästa planeringsom-
gång måste det till ett bättre underlag med en bättre analys av behoven i länet. Vi

behöver hitta kriterier som är bättre anpassade till delregionernas olika struktur
och behov.
Styrelsen konstaterar också att samordningen mellan nationell plan, regional plan,

storstadssatsning, Sverigeförhandlingen och bostadsplanering är mycket dålig.
Detta måste förbättras til I kommande planeri ngsomgån gar.

Styrelsen har bjudit in regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson för att få ín-

formation om den pågående Sverigeförhandlingen. Han berättar att sträckan Gö-

teborg - Borås diskuteras som etapp r med ett antal stopp utmed vägen. VGR är

beredda att sätta av medel för att medfinansiera satsningen. En diskussion förs om
att bygga järnvägen med konventionell metod istället för de högre krav som byg-
get av en höghastighetsjärnväg har.

Styrelsen diskuterar olika aspekter på denna järnvägssatsning samt de olika stat-
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ionslägen som övervägs. Frågan om fortsättning österut via Ulricehamn diskuteras
också.
Det noteras att VGR är positiva till att medfinansiera satsningen så att det kan bli
verklighet.

Sz¡
Rekommendation kring SKL:s erbjudande till kommunerna om förvärv av ak-
tier i lnera.
Ett antal kommuner och kommunalförbund har efterfrågat VästKoms rekommen-
dation i rubricerade fråga. ltjänsteskrivelse har kansliet redovisat omständigheter-
na och erbjudandets innehåll.

Styrelsen beslutar att rekommendera kommunerna i Västra Götaland att se posi-
tivt på erbjudandet från SKL om förvärv av aktier i lnera AB och besluta i enlighet
med SKL:s underlag.

Sz+
Rapport om överläggningar kring naturbruksavtalet.
Thomas Jungbeck redovisar det aktuella läget i överläggningarna. Tanken är att
kommunerna ska få ta del av två förslag till samarbetsavtal med VGR där ett byg-
ger på nuvarande modell med gemensam finansiering och ett bygger på en ren
kommunalfinansiering som då kräver en skatteväxling med VGR. Tanken är att
därefter stämma av med kommunerna hur man ser på dessa två förslag.

Styrelsen noterar informationen.

Szs
Sista mötet för Kjell Hedvall
Ledamoten Kjell Hedvall gör ídag sitt sista möte i VästKoms styrelse och ordföran-
den tackar Kjell för en lång gärning och bjuder in honom till den traditionella jul-
middagen idecember.

Sz6
Ordföranden tackar ledamöterna och förklarar sammanträdet avslutat
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