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KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE

Tid: Tisdag den 16 oktober zor8, kl. 09.15-10.3o.

Plats: Residenset, Vänersborg. Lokal Biosalongen, 4lr
Agenda:

L. Mötet öppnas.
Välkommen Miguel Odhner, KSO i Kungälvs kommun, som efterträder Dennis

Jeryd som ledamot från GR.

2. Val avjusterande.

3. Ärenden till dagens möte med BHU kl. ro.3o. Se särskild kallelse.

4. Beslutsläget i kommunerna kring samverkansavtal om Naturbruksutbildning.
Bilagor.

5. Ledning och styrning av medicintekniska produkter, MTP. Bilaga.
6. Satsning på digitalisering; Kraftsamling VGR. Bilaga.

7. Ekonomisk rapport per zorS-o8-3r för VästKom. Bilaga.
8, Anmälningsärenden

. Uppdragshandling SKL:s kvinnofridssatsning.
g. Nästa sammanträde är den zo november zor8,
ro. Dag och tid för julavslutning. Förslag: Måndagen den 17 december zor8, kl, r7,3o

Styrelsen träffas mellan r7.3o-r8.3o och därefter gemensam måltid.
rr. övriga frågor
rz. Avslutning

Var god anmäl eventuellt förhinder.

Välkommen!

Ulf Olsson /Thomas Jungbeck

Västsvenska kommunalförbundens samorga nisation

Box 5o73, 4o222 Göteborg Besök: Anders Personsgatan 8, Göteborg fel:o7z-7o7 45 5o
E-post: info@vastkom.se www.vastkom.se
Organisationsnummer: 8585or-2o84





YavVÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN

1 (3)

UPPDATERAD KallelseÆöred ragn ingslista

Sammanträde med beredning för hållbar
utveckling den l6 oktober 2018

Plats: Vänersborg, Residenset, lokal Sessionssalen

Tid: Kl. 10:30 - l4:30

Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet, meddela detta snarast till
Maria Berhe, maria.berhe@vgregion.se

Ärenden

Hållrid kl. 10.30 - 10.3s
1. Upprop och val av justerare

Utan ftiredragning
2. Sammanträdestider BHU 2019
Fastställa sammanträdestider för 20 1 9
RS 2018 -03546

F ör e dr agande : Ingen föredragning

3. Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i
strandnära läge
Ställningstagande om förslag till yttrande om Naturvårdsverkets förslag.
RS 2018 -04224

F ör e dr agand e : Ingen föredragning

4. Årsuppfülj ning V G2020
Information om årets uppföljning av YG2020
RS 2018 - 05368

F ör e dr agattde : Ingen föredragning

5. Kollektivtrafik på jämlika villkor med utgångspunkt i de sju
diskrimineringsgrunderna
Ställningstagande om förslag till strategi efter remissomgång. Inför beslut i
kollektivtrafiknämnden.
RS 2018 -05062
Omedelbar justering

F ör e dr ag and e : Ingen föredragning

Y

Postadress:
Reg¡onens Hus

462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Residenset, Torget
Vänersborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www vgregron se

E-post:
regionstyrelsen@vgregion se
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10.35 - 10.50
6. Förslag till ny zonstruktur für Västtrafik, ingen handling
Regionfullmåiktige beslutade den 9 oktober att åtenemittera ärendet om ftirslag till ny
zonstruktur. Diskussion i RHU om fortsatt hantering.

Föredragande: Johnny Magnusson och Ulrika Frick, VGR

10.50 - 11.05
7. Miljö- och klimatstrategi fïir kollektivtrafïken
Ställningstagande om förslag till strategi efter remissomgång. Inför beslut i
kollektivtrafiknämnden.
RS2018-0s136
Omedelbar justering

F ör e dr agande : Leif Magnusson, VGR

11.05-11.10
8. Lägesrapport infrastruktur, ingen handling
En kort lägesrapport från infrastrukturområdet.

F or edr agande : Ulrika Bokeberg, VGR

t1.70 - 72.20
9. Tema besöksnäring
Fördjupad presentation och diskussion kring trender och möjligheter inom
besöksnäringen.
RS 2018-05382

Foredragande: Helena Söderbäck, GR, Britt Bohlin, tidigare utredare för SOU Ett land
att besöka - en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring, Camilla
Nyman VD Gbg& Co och Fredrik Lindén VD ftjr Turistrådet Västsverige

12.20 - 13.10 LUNCH

13.10 - 13.40
10. Rekommendation: Bli föregångare i omställningen från fossil till färnybar
energi, ingen handling
Fördjupad dragning och samtal utifrån BHU:s rekommendation om fossiloberoende
Fokus på transport.

Fûredrugunde. GeyJaRoupe, VGR, Svante Sjöstedt, Länsstyrelsen och Anders Roth,
IVL Svenska Milj öinstitutet

13.40 - t3.45
11. Klimatrâdet, ingen handling
Information om senaste klimatrådet och dess fortsatta fokus, ingen handling

Föredr agande : J ohnny Magnusson, VGR
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13.4s - 14.10
12. Rekommendation: Skapa fÌirutsättningar ftir bättre matchning mellan
utbildning och arbetsmarknadens behov
Information om arbetet i delregionala kompetensråd och kompetensforum. Vad är
effekten av den typen av samarbeten och hur kan det utvecklas?
RS 2018 - 0ss0s

Föredragande: Anders Carlberg, VGR och Bengt Forsling, distriktschef LO-disktriktet
Västsverige

14.10 - 14.30
13. Kulturstrategin, ingen handling
Information om processen med kommande kulturstrategi.

F ör edr agande : Softa Lubi an, VGR

Tänk på miljön
Res gärna kollektivt www.vasttrafik.se

Johnny Magnusson
Ordftirande





ì VästKom

Till styrelsen

Status på beslut ikommunerna kring naturbruksavtalet
I skrivande stund har 44 kommunerfattat ett beslut om att anta det rekommenderade
förslag till samverkansavtal med VGR om naturbruksutbildningar iVG. I resterande fem
kommuner, samtliga i Fyrbodalsområdet, är läget nu följande:

Munkedal

Mellerud

Strömstad

Tanum

Sotenäs

Tidigare beslut om att inte godkänna avtalet, Ny behandling med positiv

inri ktni ng i oktober/november (muntl i g uppgift).

Tidigare beslut om att inte godkänna avtalet. Ny behandling med positiv

inri ktni ng i oktober/november (muntl i g uppgift).

Tidigare beslut om att inte godkänna avtalet. Förnyade diskussioner på9år i

nämnden.

Behandling med positiv inriktning under oktober (muntlig uppgift).

Behandling med positiv inriktning under oktober (muntlig uppgift),

VästKoms ordförande Ulf Olsson och Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson

skickade i september ut ett underlag till Fyrbodalskommunerna som kan användas när

ärendet ska behandlas i kommunen, Materialet bifogas. Underlaget lyfterfram vikten av att
följa upp och utvärdera det nya avtalet samt att redovisa vilka övriga insatser som VGR gör

för att stimulera utvecklingen av de gröna näringarna i VG i allmänhet och i Fyrbodal i

synnerhet. En redovisning av hur kommunerna i VG har beslutat ifrågan finns också bilagd,

Förslag till beslut:

Styrelsen beslutar att notera informationen

Thomas Jungbeck

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation

Box 5o73, 4ozzz Göteborg Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg fel: o7z-7o7 45 50
E-oost: infolÐvastkom.se www.vastkom.se
Organisationsnum mer: 8585or-2o84
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Uppföljning av det rekommenderade avtalet kring
Naturbruksutbildning i Västra Götaland.

Bakgrund
Kommunerna och VGR harsedan regionbildningen 1999 ettsamarbetsavtal lcring

naturbruksutbildning som innebär att VGR är skolhuvudman för NB-programmet på

kommunernas uppdrag. Samarbetsavtalet har disl<uterats under många år och under

hösten zor.7 utarbetades ettslutförslag och parterna, VästKom och VGR, beslutade att
rel<ommendera huvudmännen att teckna det nya avtalsförslaget till att gälla från zor9.
Avtalet löper sedan under fyra år, zo1.g-zoz2.

Regionstyrelsen och 44 av länets 49 kommuner har beslutat att följa rel<ommendationen att
teckna ett nytt fyraårigt avtal. Tanum och Sotenäs kommuner avser att behandla frågan i

oktober.

I Fyrbodalsområdet har kommunerna Munlcedal, Mellerud och Strömstad behandlat
ärendet och beslutat att ínte teckna avtalet. Det huvudsakliga skälet till detta är att man

anser att den tidigare VGR-drivna naturbruksskolan i Dingle, som numera är en friskola med

NB-programmet, inte får samma förutsättningar att rekrytera elever då elevens

hemkommun inte får det VGR-bidrag som den får när de har elever hos annan

skolhuvudman utanför VG. Det finns en oro för att kommunerna dârför kommer att
rel<ommendera elever att gå på andra skolor utanför VG då detta kan bli billigare för
kommunen.
Det kan noteras att den tidigare VGR-drivna skolan Strömma i Marks kommun numera

också är en friskola med NB-programmet.
Det finns i länet dessutom några andra friskolor som sedan många år erbjuder NB-

programmet och med sämma ekonomiska förutsättningar som alla andra frìskolor med

olika gymnasieprogram. Det är inte möjligt att ha olilca system for länets frisl<olor.

Det nya avtalet med VGR har, i lil<het med nuvarande avtal, en sl<rivning som innebär att om
hemkommunen har en elev som går hos en ânnan huvudman utanför VG så får kommunen

en ersättning från VGR sonr rrotsvaras av den merkostnad som kommunen fårjämfört med

om eleven hade gått i en av VGR:s skolor. Bakgrunden till detta är gammal och har sin

grund i attVGR tidigare inte kunde erbjuda l<ommunerna alla utbildningsinriktningar. VGR

ersätter då hemkommunen med mellanskillnaden mot vad l<ostnaden hade varit i en VGR-

skola.

För alla andra gymnasieprogram där hemkommunen har elever ifriskolor, inom och utom
länet, får kommunen betala en ersättning tillfrislcolan som motsvarar den kostnad som

kommunen harför en gymnasieplats iden egna l<ommunen.

Det nya rekommenderade avtalet innehåller flera nyheter.



1. Ett partsgemensamt politisk samråd för naturbruksutbildning etableras. Här
kommer kommunerna att på politisk nivå få möjlighet till insyn och påverkan.

Tanken är att samrådet ska ha fem representanter vardera från kommunerna och

VGR. För kommunerna ska varje kommunalförbund utse en representant och

Göteborgs stad utser en representant.
2. Ëtt partsgemensamt ledningsråd med tjänstemän etableras. Ledningsrådet l<ommer

att dels bereda ärenden till det politiska samrådet men kommer oclcså vara en resurs

for förvaltningen. Frågor som lcan behandlas här är kvalitet, pedagogik, utbud,
ekonomi, uppföljning med mera, Samma representation som det politiska samrådet

men här l<an man också lägga in olika kompetenser hos tjänstemännen såsom

ekonomi, pedagogi k, kvalitet osv.

3. Verksamheten kommer att redovisas i en egen ekonomisl< resultatenhet. En egen

resultat- och balansräkning sl<apas med möjlighet att föra över- och underskott
mellan åren. VGR gör därmed ett avsteg från sin grundprincip om årligt avslut.

4. Kommunerna får möjlighet att själva eller i samverkan med andra huvudmän driva

N B-pro g rammet. Detta ha r tid i gare inte va rit tillåtet.
5. Avtalet innehåller en skrivning om att en uppföljning och utvärdering av

verksamheten ska ske eftertvå år, dvs under år zozr. Senast den 3r december zozr
ska parterna besluta om hur samarbetet ska se ut efter är zozz.

Det är angeläget att följa upp hur elevströmmarna påverkas av den nedläggning av

verl<samheterna på Dingle, Nuntorp och Strömma som VGR gjorde zorT och som

resulterade i att två friskolor startade.
VGR har för sin del garanterat att kostnaderna för NB-utbildningarna under avtalsperioden
inte kommer att överstiga den s.k. riksprislistan,

Huvudfrågor att särskilt följa upp för Fyrbodalskommunerna
Hur har det nya avtalet påverkat elevernas möjlìgheter att välja utbildningsort för NB-

programmet?
Har det nya avtalet blivit vidgande eller begrãnsande för eleverna? På vilket sätt?

Hur har kommunens ekonomi för NB-elever påverkats med det nya avtalet?
Hur ser näringslivet inom de gröna näringarna på saken?

Har någon kommun valt att starta NB-programmet i egen regi eller tillsammans med annan

huvudman?

Uppföljningen av avtalets tillämpning och konsel<venser ska ì första hand hanteras av

naturbrul<sförvaltningen tillsammans med det ledningsråd som slca etableras. Där lcan

nyckeltal och indikatorer överensl<ommas för att både följa upp och att utvärdera avtalet.

Andra insatser för en positiv utveckling av de gröna näringarna i Fyrbodal.
I bilaga finns också en redogörelse av vilka övriga insatser som pågår eller planeras av VGR

för de gröna näringarnas utveckling i länet i allmänhet och Fyrbodal i synnerhet.

Göteborg och Vãnersborg den zB september zor8

Wr^4
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Ordförande VästKom Ordföra nde Regionstyrelsen

Bilaga till skrivelse om uppföljning av NB-avtalet i Fyrbodal.

Tillgängliga resurser för de gröna näringarnas utveckling i Fyrbodal
Västra Götalandsregionen gör en tydlig prioritering av de gröna näringarnas utveckling i

länet, Bakom prioriteringen finns en politisk samsyn kring lantbrulcet, slcogsbruket och

vattenbrukets betydelse förtillväxt, sysselsättning samt möjligheten att leva i hela Västra
Götaland.

Västra Götalandsregionens insatser för de gröna näringarnas utveckling
I samverkan med näringsliv, forslcare och andra offentlìga aktörer identifieras och

genomförs utvecklingsinsatser löpande inom ramen för bland annat programmetför
livsmedel och gröna näringar, programmet för hållbar energi och bioinnovation,
handlingsprogrammetför hållbara maritima näringar och regìonens klimatstrategi Klimat
zo3o. Regionutvecl<lingsnämnden och miljönämndens medelväxlas upp med kontanta
medel och in-kind från fciretag, universitet och högskolor och andra organisationer, samt
finansiering från nationella forsknings- och utvecklingsfinansiärer, regional- och

socialfonden, och andra europeiska medelvia Horizon zozo, lnterreg m.m. Även

naturbruksförvaltningen i regionen avsätter medel och resurser för behovsmotiverade
insatser och har ett uppdrag från regionutvecklingsnämnden att erbjuda branschen

l<unskaps- och l<ompetenscentra vid regionens naturbrul<sskolor, Liksom övriga insatser

riktade mot de gröna näringarna sl<a naturbruksförvaltningens kunskaps- och

kompetenscentrauppdrag gynna branschen som helhet, och effekterna gynna hela

geografin.

Exempel på pågående insatser i Fyrbodal och insatsområden med utvecklingspotential
lntegration ide grôna ndringarna
För närvarande bedrivs integrationsutbildningar med inriktning fastighets- och

grönyteskötare på Sötåsen, Angereds gård och i Munl<edal, I Munkedal samverl<ar

naturbruksförvaltningen med Munl<edals l<ommun för att utveckla valideringsverktyg med

målet att effektivisera processen och korta ned tiden för etablering på arbetsmarlcnaden,

Angereds gård blir framöver ett nav i integrationssatsningen i lânets västra delar. Arbetet
sker isamarbete med BRG, Lab r-9o, Västarvet SLU, Agroforestry, Stadslandet, Model

Farms samt folkhögskolan i Angered. Möjligheten att bredda satsningen till Fyrbodal är

goda. Angereds gårcls geografìsl<a läge med ca 90 ooo personer boende inom 5 km radie

samt god tillgång på kollektiva transporter för studerande som inte bor i näromrädet ger

möjligheter att tillgodose utbildningsbehovet i ett större område. Planerade utbildningar
omfattar Green City Farmers, fastighetsskötare, grônyteskötsel, småskalig odling av

grönsa lcer sa mt få r- och betesdjursutbi ldn in g.

Framtidens lärmiljöer
I Västra Götaland pågår ett intensivt arbete för att med mobila och digitala lösningar skapa

lärmiljöer som öl<ar den geografiska tillgängligheten, effel<tiviserar resursanvändningen och

möjliggör kompetensförsörjnÍng i framkant avseende säkerhet och pedagogil<, Under zor8
avslutar naturbruksförvaltningen två projekt som resulterat i en simulatorbaserad
undervisningsmiljö motsvarande ca 4oo maskìntyper (tralctor, skördetröska, sl<ogsmaslcin,



m.fl.). I projektet, som följts av forskare på Göteborgs universitet, har även en mobil lärmiljö
i form av en trailer utvecklats, Trailern har bl.a. visats upp vid olìlca mässor, samt spridit
kunskap och inspiration vid Uníverseum i Göteborg och lnnovatum iTrollhättan. Den

mobila lärmiljön gör det nu möjligt att erbjuda simulatorsbaserade utbildningar i hela länet,

där även GPS- och drönarteknik kan testas på plats. Även Sveriges lantbrul<suniversitet
(SLU) i Skara har investerat i platsoberoende kompetensförsörjning med digitalteknik. Mot
bakgrund av de framgångsrika distansutbildningarna på livsmedelsområdet (meNY) har

SLU i Skara valt att satsa på telcnik som gör det möjligt att skräddarsy och genomföra
utbildningar oberoende av geografi. lntresset för dessa distansutbildningar är högt, och för
närvarande pågårt.ex. en kurs inötköttsproduktion med stortantaldeltagare.

Strategiska stöd
I början av zor8 erbjöd näringsdepartementet samtliga regioner och länsstyrelser medeltill
insatser för den nationella livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå. VGR och

Länsstyrelsen iVästra Götaland bedömde att medlen bäst utnyttjades genom att stódja

länets kommuner i arbetet med att ta fram lol<ala mål och strategier som bidrartill målet
om ökad lìvsmedelsproduktion. Konkret innebär det att länets samtliga l<ommuner ska

bjudas in till processen och ges kostnadsfritt processtöd via en extern konsult samt
expertstöd från VGR och Länsstyrelsen i frågor som exempelvis l<an handla om regelverl<,

ma rknadsfrå gor och kompetensförsörjn ing gen om t.ex. YH-utb i ldni nga r.

Kompetensförsörjning är en av de gröna närìngarnas största utmaningar, och VGR har inlett
ett nära samarbete med Region Skåne och Region Östergötland för att skapa en gemensam

nulägesbild och analysera vilka kompetenser som kan förväntas bli aktuella iframtiden.
Dessa framtidsanalyser, och förslag på strategiska insatser, sl<a utformas för att vara

aktuella för hela länet och samtliga aktörer på området.

Okad samverkan i ltinets gröna innovationssystem
Det finns goda möjlighetertill ökad samverl<an mellan befintliga alctörer med stöd från VGR

och aktörer runt om i Fyrbodal. Ett bra exempelär den heldag på Nuntorp i oktober på

temat fossilfri produktion och energi, som görs i samverkan mellan tyrbodals
kommunalförbund, Energigården och Landsbygdsnâtverket. På Nuntorp pågår också

etablering av ett "grönt lcluster" som l<ommer att bli en vil<tig drivl<raft för innovation inom
livsmedel och gröna näringar. Ett annat gott exempel på samverl<an är den projektansökan
på temat trämanufaktur som lämnades in till VGR och ERUF, där bl.a. lnnovatum och

Stenebyskolan ingår i konsortiet med al<törer från andra delar av länet,

Fyrbodalskommunerna deltar även sedan tidigare i regionstödda initiativ såsom

Skr:lnlatsal<aderrrirr, oclr för'etag i de gr'öna näringarna från Fyrbodals kommunertar bl.a.

del av insatser som görs inom Lokalproducerat i Väst. lnsatser för de maritima näringarna

har sedan länge haft en tonvikt på kustkommunerna, och det disl<uteras nu ett initiativ för
att stödja de företag som driver vattenbrul< på land, där Sotenäs l<ommun är en föregångare
på området.

Skoglig bioekonomi
VGR ingår i regionala nätverk för utvecklingen av sl<oglig bioekonomi, och avser ta en al<tiv

roll i det regionala implementeringsarbetet som nu inleds av Länsstyrelsen. Även Fyrbodals

lcommunalförbund är en viktig kompetens och resurs i detta sammanhang. Det ligger en

stor potential i att konkretisera de idéer kring de skogliga vãrdelcedjor som pel<ats på en rad



olika insatser, med kopplingar till raffinaderl-, textil-, pappers- och trävaruindustrin. I lil<het

med lantbruket har sl<ogsbruket och efterföljande led i värdekedjan en stor utmaning i att
attrahera, utbilda och behålla kompetenser i branschen. I det sammanhangetfinns goda

möjligheter att utnyttja VGR:s resurser inom analys- och kompetensförsörjning, och de

konl<reta insatser som skulle kunna formas tillsammans med SLU:s skogliga falcultet och,

som nämndes ovan, de digitala distributionsformer som utvecklats vid SLU i Skara.

Förteckning över kommunernas beslut.
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ì VästKom

Till styrelsen

Ny ledning och styrning inom området medicintekniska
produkter

Förslag tillbeslut
Styrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande förslag till ny ledning och styrning av

medicintekniska produkter att gälla fr.o.m. den r janua n 2otg.

S am m anfattn i n g av öre n det
Begreppet medicintekniska produkter innefattar bland annat hjälpmedel, läkemedelsnära produkter
och hjälpmedel för medicinsk behandling i hemmet. De tre områdena hanteras idag inom Västra

Götaland i separata ledningsråd samt separata beredningsgrupper. Det finns även produkter som

idag inte ligger kategoriserade inom något område.

Det finns inom det medicintekniska området ett väl etablerat samarbete mellan VGR och länets 49
kommuner med bland annat två samarbetsavtal, inom försörjning av hjälpmedel och

läkemedelsnära produkter. En kartläggning som gjordes hösten zo16 visade på behov av att
utveckla ledning och styrning isyfte att hantera fler produktområden, minska arbetet istuprör,
säkerställa att vissa övergripande frågor som idag saknar forum hanteras samt säkerställa

bemanning i olika grupper. VGR och VästKom har därefter gemensamt tagit fram ett nytt förslag på

ledning och styrning.

Utifrån kopplingen till de båda pågående samarbetsavtalen mellan kommunerna och VGR inom
området medicintekniska produkter är ärendet avstämt med juridiska enheten på Koncernkontoret
VGR som inte hade något att invända.

Förslaget har processats i olika grupper där representanter från både VGR och kommunsidan har

deltagit samt även förankrats i dagens tre befintliga ledningsråd. Under förutsättning att
er{orderliga beslut tas kommer den nya organisationen att starta i början av 2019.

Förslaget
Förslaget innebär att dagens tre ledningsråd ersätts av ett gemensamt Ledningsråd för
medicinteknik. Den Politiska beredningsgrupp som idag hanterar hjälpmedelsfrågorna får ett
breddat uppdrag som även omfattarfrågor gällande läkemedelsnära produkter och hjälpmedel vid

medicinsk behandling i hemmet.

Thomas Jungbeck Anneli Assmundson Bjerde

Västsvenska kom m una lförbundens samorga nisation

Box5o73,4ozzzGöteborg Besök:AndersPersonsgatanS,Göteborg fel:o7z-7o7455o
E-post: info@vastkom.se www.vastkom.se
Orga nisationsnummer: 8585or-2o84





VästKom

Tjä nsteutlåta nde

Di g ita I i se ri n gssatsn i n g "Kraftsa m I i n g VG R zorg- 2o2o"

Arbetsutskottets förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna digitaliseringssatsning "Kraftsamling VGR zorg- 2o2o"

S am m anfattn i n g av äre n det
Dagens vård och omsorg har inte utvecklats i samma takt som samhället i övrigt. Respektive aktör
erbjuder vård i världsklass medan förutsättningarna för informationsdelning mellan vårdaktörerna

är bristfällig. SKl/lnera på nationell nivå och Västra Götalandsregionen på regional nivå tar nu ett
antal krafttag för att påbörja ett utvecklingsarbete av förbättrad informationsdelning mellan olika

huvudmän till gagn för patienter, brukare, anhöriga och medarbetare.

Kraftsamling VGR innebär att VästKom rekryterar specialistkompetenser för att för kommunernas

räkning kunna delta ioch driva den nödvändiga digitala transformationen inom vård och omsorg,

Till detta behövs ytterligare resurser rekryteras till kommunalförbunden i syfte att stödja

kommunerna iförankring och att driva samverkansfrågor med VGR på såväl lokal, delregional
(kommunalförbund och vårdsamverkan), regional nivå samt iviss mån påverkan på nationell nivå.

Satsningen pågår 2otg-2o2o och finansieras genom det tidigare upparbetade överskottet av den

så kallade "6-kronan", som avsatts av kommunerna till länsgemensamt arbete för
verksamhetsutveckling med stöd av lT - Digitalisering.

Bakgrund

Sedan zoog har VästKom haft ett särskilt uppdrag kring verksamhetsutveckling med stöd av lT -
Digitalisering. Arbetet har genomförts med fyra eSamordnare som arbetat på respektive
kommunalförbund och utifrån årliga handlingsplaner, VästKom har ett samordningsansvarför
verksamheten. Kommunerna och kommunalförbunden finns drivande via den länsgemensamma

styrgruppen SSVIT, ALVG och nätverk i kommunalförbunden.2ot4-2or5 genomfördes en särskild

satsning på eHälsa som finansierades med nationella stimulansmedel, Under zo16-zor8
genomfördes en delregional satsning på eSamhällesfrågor i stort (ej enbart vård och omsorg), där

varje kommunalförbund beslutade om egna handlingsplaner eller särskilda projekt.

zor5 bjöd VGR, via VästKom, in kommunerna till att delta iarbetet med Framtidens

VårdinformationsMiljö, FVM. Styrelsen beslutade då att VästKom aktivt ska delta i

utvecklingsarbetet, VästKoms direktör och länssamordnare finns med i ledningsorganisationen.

Under programmets upphandling av kärnsystem har z-3 specialister deltagit för att kravställa

kommunala krav och utöver dessa har ett antal förankringsaktiviteter gjorts som involverat cirka

zoo medarbetare från kommunerna. Programmet förbereder sig nu för en implementering men

tilldelningsbeslutet är överprövat och VGR aviserar nu att förberedelserna för införandet

Västsvenska komm una lförbundens samorganisation
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VästKom
intensifieras. Överklagandet gör också att tidigare sekretessklassat material görs tillgängligt och

att vi kan påbörja en närmare dialog med kommunerna om deras kommande roll iframtidens
vårdinformationsmiljö. Programmets vision är att "Hälso- och sjukvårdsinformation ska alltid vara

tillgänglig för dem som behöver den", Den som behöver informationen kan vara invånaren,
patienten, medarbetaren, ledning eller forskningen. Denna vision är vi idag tyvärr långt ifrån.

Genom att den tidigare delregionala satsningen på eSamhället avslutas i år så har ett
inventeringsarbete genomförts för att få fram kommunernas behov om fortsatt arbete.
Styrgruppen SSVIT startade processen ijuni zorT vilken ledde fram till att VästKom fick uppdraget
att arbeta fram en långtidsplan. eSamordnarna fick det operativa ansvaret och genomförde
workshops iolika nätverk. Syftetvarattta reda vilka utvecklingsbehov kommunerna har, vilka

behov som bäst hanteras i samverkan och vilken form av samarbete som föredras; i kluster, via
kommunalförbunden eller regionalt samordningsorgan. Resultatet formades till olika förslag som

har processats i ALVG, Ledningsgrupp VGK och slutligen SSVIT som också beslutade om ett
förslag till Digitaliseringssatsning för Västra Götalands kommuner 2otg-2o2o.

Förslaget är i linje med vision och mål från zoog samt regeringens och SKL:s överenskommelser
om att arbeta för att "sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter"
samt "År zoz5 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans
möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd."

Förslag

Styrgruppen SSVIT är överens om att inom ramen för VästKoms uppdrag prioritera det digitala
utvecklingsarbetet tillsammans med Västra Götalandsregionen, i första hand inom området hälso-

och sjukvård/vård och omsorg där kommunerna och regionen möts i utvecklingsarbeten som

direkt eller indirekt påverkar invånarna i länet och/eller medarbetarna hos de olika huvudmännen.

o VästKom behöver i den gemensamma samverkansstrukturen kraftsamla med
spetskompetens och struktur som möjliggör kommunernas delaktighet till exempel inom
FVM - framtidens vårdinformationsmiljö, i förändringsledning och kompetensutveckling
för baspersonal (ESF-projektet DiREKT) samt utveckling av digitalt system för att hantera

vårdens avvikelser i samverkan, med mera,
o VästKom behöver fortsatt driva GITS - Gemensam lT samordningsfunktion som är den

med VGR gemensamma drift och förvaltningsorganisationen. Verksamheten utvecklas i

positiv riktning och VGR ser gärna ett utvecklat samarbete. Kommande uppdrag ärtill
exempel projektet "Elevens hälsa i fokus", en gemensam elevhälsodatabas i länet. GITS har
även uppdraget att öka användandet och informationen i nationell patientöversikt, NPÖ

(inga kommuner i länet producerar idag information).

För att kunna stödja kommunerna att driva och samla sig ifrågorna med VGR ärförslaget att
kommunalförbunden under en z-årsperiod får ytterligare finansiering för att driva
digitaliseringsfrågorna tillsammans med medlemmarna, Den extra satsningen, motsvarande en

ytterligare eSamordnare, ska prioritera vård och omsorgssektorn. I uppdraget ingåratt
kommunalförbunden fortsatt ska stödja och koordinera kommunerna via nätverk/ forum, men

också att samla kommunernas behov i en delregional handlingsplan som ska kunna drivas vidare

över tid.
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VästKom
Genom dessa satsningar ges goda förutsättningar för att stödja kommunerna med förankring och

att driva samverkansfrågor med VGR på såväl lokal, delregional (kommunalförbund och

vårdsamverkan), regional nivå, samt iviss mån påverkan på nationell nivå.

Finansiering

Ekonomiskt var planen att till kommande årsskifte minska det upparbetade överskottet på 6-

kronan till cirka rz miljoner kronor, Nuvarande prognos är att överskottet minskas till cirka r7

miljoner kr, alltså att det finns cirka 5 mkr mer än beräknat. Huvuddelen (4,5 miljoner kr) av det

ökade överskottet kommer från en felaktig uppskattning av verksamhetens kostnader zor5.

Om styrelsen beslutar enligt ovanstående förslag kommer överskottet i sin helhet att förbrukas

fram till årsskiftet zozolzozt.

Göteborg den 9 oktober zorS

Thomas Jungbeck Karl Fors

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation

Box 5o73, 4ozzz Göteborg Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg fel:o7z-7o7 455c.
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Organisationsnummer: 8585or-2o84





VästKom

Tillstyrelsen

Ekonomisk rapport per 2o18-o8-3r för VästKom
Kansliet har i sedvanlig ordning tillsammans med ekonomifunktionen på Gryning tagit fram
en ekonomisk rapport per zorS-o8-3r för VästKom samt en prognos för utfall vid
kommande årsskifte, Rapporten visar på ett prognostiserat mindre överskott om knappt

34 ooo kr vid årsskiftet.

Arbetsutskottets förslag til I beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten per zo8-o8-31samt årsprognos
för VästKom.

Thomas Jungbeck

Direktör

Västsvenska kommuna lförbundens samorganisation
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Uppdragshandling

Datum 2018-06-04
Version: 1.0

Kvinnofridssatsning i Västra Götaland 2018-2020

Uppdragsgivare: Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) genom Thomas
Jungbeck, direktör, VästKom och Ann Söderström, Hälso- och
sj ukvårdsdirektör Västra Götaland.

Uppdragsmottagare: Kompetenscenttum om våld i nära relationer (VKV) och
VästKom.

Bakgrund
SKL har träffat en överenskommelse med regeringen om att stärka
jämställdhetsarbetet lokalt och regionalt20lS-2020. Satsningen omfattar arbete mot
mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck,
könsstympning, tvångsäktenskap, samt prostitution och människohandel för sexuella

ändamål.

I SKL:s kvinnofridssatsning har RSS i Västra Götaland möjlighet att ansöka om
medel, 600 000 kronot, i tre år framöver.

Syftet är att stödja och stärka RSS i kvinnofridsarbetet utifrån regeringens nationella
strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Syftet med uppdraget
Syftet är att komplettera och förstärka redan pågående arbete i Västra Götaland
inom kvinnofridsområdet i samverkan mellan Västra Götalandsregionens
kompetenscentrum om våld inararelationer (VKV) och de 49 kommunerna via
VästKom. I texten benämns organisationerna som parter. Arbetet ska ske i
samarbete med länsstyrelsernas utvecklingsledare.

MåI

Målet är att utifrån SKLs uppsatta kvinnofridssatsning komplettera och förstärka
nuvarande kvinnofridsarbete i kommunerna och hälso- och sjukvården i Västra
Götaland samt stärka samverkan mellan aktörer i länet.

Uppdragsbeskrivning
Parternas roll är att förbereda hur arbetet, i enlighet med SKL:s
kvinnofridssatsning, ska utformas i en genomförandeplan f& 2018-2020 med mål
och strategier. Arbetet ska baseras på SKL:s treåriga mål för
kvinnofridssatsningen :

1. Stärkt och utvecklad nationell, regional och lokal samverkan på

kvinnofridsområdet.



2. Stärkt och utvecklad nationell, regional och lokal systematisk uppföljning
och analys av kvinnofridsarbetets kvalitet och resultat.

3. Stärkt och utvecklat arbete inom socialtjänsten med att förebygga och
tidigt upptäcka våld, ge stöd till våldsutsatta och deras barn och
beteendeförändrande insatser till våldsutövare.

4. Stärkt och utvecklat arbete inom hälso- och sjukvården med att förebygga
och tidigt upptäcka våld, ge stöd till våldsutsatta och deras barn och
beteendeförändrande insatser till våldsutövare.

5. Stärkt och utvecklat genusförändrande våldsförebyggande arbete i
förskola och skola.

Initialt ska en sammanställning göras av redan gjorda kartläggningar samt
identifiera befintliga resurser inom området i Västra Götaland. Viktigt att ha ett
undersökande förhållningssätt då mycket redan görs/pågår.

Arbetsorgan¡sat¡on
För arbetet skapas en styrgrupp med representant fi'ån varderapart. Länsstyrelsen
adjungeras. För de nationella medlen anställs en gemensam resurs. Arbetsgrupp/er
kan skapas utifrån befintliga strukturer och aktörer. Rapportering sker till VVG.

Kommunikation
För att skapa delaktighet och insyn i arbetet samt nå uppsatta mål i ska en

kommunikationsplan upprättas. Den av VGR och VästKom gemensamt

anställda kommunikatören für samverkansfrågor ger kommunikativt stöd i
arbetet.

Tidplan för uppdraget
En processledare anställs hösten 2018 med uppdrag 2018-2020, under
förutsättning att statliga medel tillskjuts. Processledaren inleder under hösten sitt
arbete med att göra en sammanställning/kartläggning. Utifrån vad
sammanställningen visar görs en plan för det fortsatta arbetet. Ä.terrapportering av

hur arbetet fortlöper och planering framåt görs till VVG i början av 2019.

Göteborg 2018-06-04

Ann Söderström
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Västra Götalandsregionen

Thomas Jungbeck
Direktör, VästKom


