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S+8
Mötet öppnas
Ordföranden Ulf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat

S+g
Valavjusterande
Styrelsen beslutar att utse Katarina Jonsson att justera dagens protokoll

Sso
Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal.
Lars Lindén lämnar en kort information om att Samrådsorganet nu har beslutat re-

kommendera huvudmännen att ställa sig bakom förslag till nytt Hälso- och sjuk-

vårdsavtal, överenskommelsen om psykiatri och missbruk som är ett underavtal

samt ramavtalför läkarmedverkan vars löptid synkroniseras med Hälso- och sjul<-

vårdsavtalet.

Styrelsen beslutar att rekommendera kommunalförbunden besluta att rel<om-

mendera sina medlemskommuner

att ställa sig bakom förslaget till Hcjlso- och siukvårdsavtal iVöstra Götal-

and, avtal som reglerar hcilso- och sjukvårdsansvaret mellan Vöstra Göta-

landsregionen och kommunerna i Viistra Götaland, med giltighet från den r
april zorT till den 3r december 2o2o och som ersätter nuvarande Hälso-

och sjukvårdsavtal, som därmed upphör att gälla fr.o.m. den r april zor7.

Senast rz månader före avtalet löper ut har parterna möjlighet att säga

upp avtalet. Om ingen part skriftligen säger upp avtalet förlängs det med

två år i taget,

att ställa sig bakom förslaget till underavtal, Overenskommelse om so.mar-

bete mellan Vdstra Götalandsregionen och kommunerna iVastra Götaland

kring personer med psykiskfunktionsnedsrittning och personer med miss-

bruk, med giltighet från den r- april zorT till den 3r december och som er-

sätter nuvarande överenskommelse, som därmed upphör att gälla from
den r april zorT samt

att ställa sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om

läkarinsatser inom kommunernas htilso- och sjukvård, till samma avtalstid
som Hälso- och sjukvårdsavtalet/ som är huvudavtal.
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Ssr
Samordning av vissa bidrag från de regionala tillväxtmedlen.
Boråsregionen tar upp frågan om behovet av att samordna arbetet kring "företa- .

gens vänner" mellan kommunalförbunden. Olika organisationer spelar ibland ut

kommunalförbunden mellan sig och söker bidrag för sin verksamhet på flera håll.

Tillväxtmedlen som används bör fortsatt vara delregionala men behöver samordnas

bättre mellan förbunden.

Styrelsen beslutar att uppdra tillförbundsdirektörerna att arbeta fram ett förslag till
förbättrad samordning i denna fråga.

Ssz
lnformation om övriga beslut i Samrådsorganet.
Lars Lindén informerar om följande ärenden som har behandlats av Samrådsorga-

net zo16-rr-25:

aJ

a

a

Hjälpmedelssamarbetet med VGR. En mycket positiv rapport lämnades

till SRO om den uppföljning som gjorts av hjälpmedelssamarbetet efter ett
års arbete i den nya organisationen. Rapporten beskriver goda resultat
både inom kvalitetsområdet och ekonomin. Trots ökade volymer har kost-
naderna minskat med 74 mkr detta första år. Ledningsrådet för hjälpmedel
har rekommenderat att samarbetet sl<a fortsätta med ett nytt avtal som fö-
reslås blitreårigt med mojlighet tillförlängning. Förslag till avtal kommer
att behandlas under våren.

Ny samverkansstruktur. SRO ställde sig bakom LiSA-gruppens förslag att
lägga ner LiSA-gruppen och etablera Vårdsamverkan Västra Götaland,

VVG, som baseras på de nuvarande delregionala vårdsamverkansgrupper-
na. De kommer att utse ledamöterna och disl<utera de gemensamma frågor
som uppstår lokalt/delregionalt och som behöver stämmas av för hela lä-

net, Även VästKom och VGR:S koncernledning kommer att finnas med i

VVG. VVG ska inte behandla avtalsfrågor utan detta sköts som tidigare av

respektive huvudman. Däremot kan tillämpningen av ingångna avtal disl<u-

teras i VVG. Start r januari zor7.

Styrelsen beslutar att notera informationen

$s¡
Framtidens vård informationsmiljö, FVM.

VGR gick den z4 november ut på marknaden med en ansökningsinbjudan för att
starta upphandlingen av ett nytt kärnsystem. I bilaga till inbjudan finns en förtecl<-

ning med zr kommuner i VG som har gett VGR fullmakt att för deras räl<ning delta

i arbetet genom en option som ger dem mojlìghet att direkt avropa det valda sy-

stemet när leverantör är utsedd. Av de zr kommunerna finns 9 i Fyrbodal, T i Ska-

raborg och 5 i GR-området. VästKom planerar nu aktiviteterför de kommuner som

deltar och vi behöver ha med verl<samhetsföreträdare i kravställningsarbetet.
Samarbetet roSK med kommunförbunden i Skåne och Stockholm tonas nu ner.
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Styrelsen beslutar att notera informationen

Ss+
Verksamhetsplan och budget zotT för VästKom.
Kansliet har tillsammans med kommunalförbunden upprättat ett förslag till verk-

samhetspla n 2ot7 samt ett förslag till budget zor7.
Budgeten är uppdelad på två huvudverksamheter; Välfärd samt Digitalisering. Väl-

färdsfrågorna finansieras i huvudsak genom medlemsavgifterna från förbunden
och arbetet med digitalisering finansieras via kommunbidraget sexkronan. Väl-

färdsbudgeten lämnar ett mindre överskott nästa år medan digitaliseringsarbetet
ger ett planerat underskott, helt enligt styrelsens beslut om förstärl<ning under

åren zo16 - zor8,

Om kommunerna beslutar att fortsätta, och då också helt finansiera, det länsge-

mensamma arbetet med psyl<isk hälsa zotT sä kommer ocl<så denna del att läggas

hos VästKom och ha en egen helt balanserad budget. Denna fråga kommer att få
klarhet i mitten av december zo16 då regeringen väntas fatta beslut i frågan.

Styrelsen beslutar att fastställa verl<samhetsplan och budget zoq för VästKom en-

ligt bilaga.

Sss
Ärenden till dagens möte med BHU.
Styrelsen går igenom dagens agenda till BHU och inga särskilda noteringar görs

Ss6
övriga frågor.
Katarina Jonsson tar upp frågan om Länsstyrelsens tolkning av reglerna för kom-
munernas bostadsbyggande. Det framförs l<ritil< mot en alldeles för snäv tolkning
och tillämpning av reglerna vill<et begränsar kommunernas planer på bostadsbyg-

gande .

Styrelsen beslutar att uppdra tillförbundsdirektörerna att närmare undersöka

förhållandena i dessa frågor och bl.a. jämföra med hur andra länsstyrelser tillämpar
stra nds kyddsbestä m m e I sern a.

$sz
Avslutning
Ordförande tackar ledamöterna och förklarar sammanträdet avslutat
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