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Eftersom ordföranden Jonas Ransgård är förhindrad och vice ordföranden
Ulf Olsson är något försenad beslutar styrelsen att utse Clas-Åke Sörkvist att
vara ordförande intill dess Ulf Olsson ansluter till mötet.
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Val avjusterande

Styrelsen beslutar att utse Johan Nyhus att justera dagens protokoll.
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Sz+
Information om SKL:s bedömning av den nya regeringens
budgeþroposition och dess påverkan på kommunernas arbete
inom socialtj änstområdet.

Thomas Jungbeck informerar om den skrivelse som SKL skickat ut till social-
chefer, regiondirektörer m.fl. där man korÉattat beskriver att propositionen
innehåller väsentligt ändrade förutsättningar som kraftigt kommer att påver-
ka de regionala utvecklingsarbetena (med utvecklingsledare eller motsva-
rande). Risken är stor att flera insatser kommer att behöva avslutas helt till
årsskiftet 2or4-2ot1 inom ett antal utvecklingsområden.
En webkonferens kommer att hållas med alla läns- och regionförbund i början
på november där en dialog om konsekvenser kommer att föras. Indikativt
talas om en minskning av resurserna medgo %o.

Styrelsen beslutar att notera informationen.
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Szs
Gemensam länssamordning 2o1S

VästKom har idag en länssamordnare anställd på viss tid för att samordna de
gemensamma satsningarna för kommunerna och VGR. Anställningen upphör
2or4-t2-gr. De gemensamma satsningarna baseras på de överens-
kommelser som SKL träffat med staten. Vi har också träffat en regional
avsiktsförklaring med VGR som omfattar perioden 2oL4-2or1.

Ledningsgruppen har nu diskuterat det fortsatta arbetet och stämt av detta
medVGR:s ledning. Förslaget är att huvudmännen tillsammans ska utreda
hur det fortsatta långsiktiga samarbetet ska utformas, oaktat statliga stimu-
lansmedel eller ej. Vår gemensamma ledningsstruktur har precis utvärderats
och nu kommer detta att utgöra en grund för det fortsatta gemensamma ar-
betet. Ett slutligt förslag till långsiktigt hållbil samverkansstruktur föreslås
vara klart till sommaren 2o1S.

Vi kan konstatera att det kommer att fìnnas ett behov av fortsatt länssam-
ordning också under 2c75, åtminstone fram till halvårsskiftet då ett förslag
till fortsatt samordning bör vara framme. Funktionen kan finansieras med
överskjutande medel från tidigare år.

Styrelsen beslutar

att länssamordningsfunktionen ska fortsätta fram till zo15-o6-3o och
finansieras genom överskjutande medel från tidigare år,

att en beredning med VGR genomförs så att beslut i frågan kan fattas av
Samrådsorganet i november samt

att uppdra till kansliet att tillsammans med kommunalförbunden och VGR
utreda behovet av länssamordning i ett längre perspektiv. Detta uppdrag ska
rapporteras senast den 3o juni zor5.
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Delårsrapport per 2o14-o8-3r för VästKom

Det antecknas att Ulf Olsson nu tjänstgör som ordförande.

Thomas Jungbeck redovisar föreningens räkenskaper i delårsbokslut per
2o4-o8-gr. Sedan r april 2o1.4har VästKom en ny struktur på redovisningen

vilket underlättar informationsuttaget ur systemet påtagli gt.

Ekonomin redovisas numera brutto i sin helhet med alla flöden in och
och ut för såväl statsbidrag, kommunbidrag och medlemsavgifter samt alla
underliggande proj ekt.

Räkenskaperna visar på ett överskott per 31 augusti 2ot4. Detsamma gäller
den prognos som gjorts för helåret 2cl^4.

Styrelsen beslutar att notera informationen och lägga delårsrapporten
till handlingarna.
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Mötestider 2o1S

Kansliet har upprättat förslag till mötestider för styrelsen för zor5.

Styrelsen beslutar att fastställa tiderna enligt följande:

fid och plats: Residenset, Vänersborg, kl. o9.15-11.oo

Tisdag 3 mars
Tisdag zB april
Måndag zz juni (eventuellt BHU resa till Bryssel 22-21juni)
Tisdag 8 september
Tisdag r3 oktober
Tisdag r december
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Sz8
Naturbruksavtalet med VGR

VGR har på nytt tagit initiativ till att överläggningarna med VästKom om ett
nytt samarbetsavtal om naturbruksutbildningarna bör återupptas.
Naturbruksförvaltningen inom VGR har genomgått en ordentlig
organisationsöversyn och därmed kan diskussionerna om ett avtal fortsätta.
VästKom har tidigare representerats avJonas Ransgård och Ulf Olsson.

Eftersom vi nu har det oklart vilka som kommer att sitta i VästKoms styrelse
och presidium efter årsskiftet föreslås att styrelsen uppdrar till ordföranden
och vice ordföranden att företräda kommunerna vid kommande
överläggningar med VGR.

Styrelsen beslutar att uppdra till ordföranden och vice ordföranden att före-
träda kommunerna vid överläggningarna med VGR.
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Ärenden till BHU 2014-1tr-28

Styrelsen går igenom dagordningen till dagens sammanträde med BHU.
Följande noteringar görs:

)lrende g : Åtg ärdsu alsstudie Västra stambanan g enom Vöstra Götaland.
Det antecknas att det idag är VGR:s yttrande som ska diskuteras. Alla berörda
kommuner och kommunalförbund liksom Västra stambanegruppen har fått
åtgärdsvalsstudien på remiss för eget yttrande.
Styrelsen beslutar att vid sammanträdet föreslå att kommunalförbundens
yttranden läggs till BHU-anteckningarna från dagens möte.
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FaststäIlande av mötestid ftir VästKoms ftireningsstämma

Enligt stadgarna för VästKom skall föreningsstämma hållas senast sex
månader året efter det år val till kommunfullmäktige hållits.

Förslag finns om att genomföra stämma i samband med styrelsemötet den zB
april zor5.

Styrelsen beslutar att genomföra föreningsstämma den z8 april 2o1S.

s31
Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.
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