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Ssz
Mötet öppnas
Ordförande Ulf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

$s8
Valavjusterande
Styrelsen beslutar att utse Jonas Ransgård att justera dagens protokoll.

Ssg
Lägesinformation kring naturbruksutbildningarna i VG.
Thomas Jungbeck föredrar.
Enligt uppgift pågår det inom VGR diskussioner som inom koft ska leda fram till ett
inriktningsbeslut av konsekvenserna av fullmäktiges beslut. Olika scenarier över-
vägs. VästKom är ombedda att "sitta lugnt i båten" tíll VGR har klarat av sina inter-
na diskussioner. Ett förslag eller inspel kommer sannolikt efter årsskiftet.
Styrelsen diskuterar de olika scenarier som kan uppstå efter nuvarande avtals upp-
hörande. Några av dem kan resultera i att kommunerna får tillbaka ansvaret för
gymnasieutbildningarna och att därmed en skatteväxling kan bli aktuell.

Styrelsen diskuterar också VästKoms mandat att företräda kommunalförbunden
och deras medlemskommuner i överläggningarna med VGR. Det är nödvändigt att
detta mandat finns och det behöver klargöras i respektive kommunalförbund. Det
bedöms som lämpligt att alla fyra kommunalförbundens ordförande, dvs Väst-
Koms arbetsutskott, får utgöra förhandlingsdelegation för VästKom.

Styrelsen konstaterar också att det finns ett behov av att samla de fem kommuner
där VGR bedriver naturbruksutbildningar för att gemensamt stämma av synen på

den fortsatta verksa m heten.

Styrelsen beslutar att förhandlingsdelegationen i fortsättningen ska utgöras av
VästKoms arbetsutskott sa mt

att bjuda in de fem kommunernas ks-ordförande tillgemensamma överläggningar
i samband arbetsutskottets sammanträde den r9 januari zo16.
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$6o
lnformation om verksamheten det gångna året
Pär Levander, Sverker Andersson och Thomas Jungbeck informerar kort om det
gångna året samt aktuella frågor inom VästKom.

Styrelsen tackar for informationen och lägger den till handlingarna.

$6r
Avslutning och julhä lsning
Ordföranden Ulf Olsson tackar styrelsens ledamöter och de anställda för årets ar-

bete och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt Ar.

S6z
Ordförande Ulf Olsson förklarar sammanträdet avslutat.
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