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$+s
Mötet öppnas
Ordföranden Ulf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat

S+6
Valavjusterande
Styrelsen beslutar att utse Jonas Ransgård att justera dagens protokoll

S+z
Dagens ärenden t¡ll BHU.
Styrelsen går igenom agenda och handlingartill dagens BHU och inga särskilda no-

teringar görs i de förslag som presenteras.

S+8
Förslag till samverkansavtaloch beslutsprocess Naturbruksutbildningar iVG.

Styrelsen har vid flera tillfällen fön diskussioner kring de överläggningar som

arbetsutskottet har haft med VGR. Vid styrelsemötet den ro oktober zotT be-

slutade styrelsen att inriktningen i de fortsatta överläggningarna med VGR ska

vara att träffa ett nytt samarbetsavtal som bygger på nuvarande gemensamma

finansieringsmodell samt att förbättringar inom områden som transparent och

öppen ekonomi med egen resultatenhet, modellför styrning och ledning av

verksamheten, kvalitetsuppföljning m.m. ska finnas i avtalet. Kommunen ska

också ha egen möjlighet att anordna NB-programmet själv eller i samverkan

med annan kommun/huvudman,

överläggningar den z7 oktober zo:rT har nu resulterat i ett förslag om till ett
samverkansavtal med VGR som bygger på samma grundprinciper som nuva-

rande avtal. I det nya avtalet finns följande hörnstenar:

o Kommunen uppdrar till VGR att driva NB-programmet
o Kommunen och VGR ska gemensamt finansiera utbildningen

enligt 5o/5o principen såsom den ursprungliga tanken var.

Kommunen betalar via interkommunala ersättn ingar(lKE) och

VG R genom ägarbidragiregionskatt.
o Kostnaden ska beräknas som självkostnad för en effektiv och

modern utbildning med hög kvalitet.
o 5o/5o principen kommer att innebära en IKE-kostnadsökning

för kommunen från ca 8o ooo kr per plats till ca 1oo ooo kr per

plats vid nuvarande elevantal och nu kända övriga förhållan-

den.
o För elever som går NB hos andra huvudmän utanför Västra Gö-

taland betalar hemkommunen samma IKE som om eleven gått

i VGR-skola. Eventuell överskjutande kostnad svarar VGR för.

Detta är samma princip som i nuvarande avtal.

2

21/



VästKom

Styrelsen

Juslerande sign

PROTOKOLL
Sa mmanträdesdatum

2Ot7-att4

Kommunen får full frihet att anordna NB-programmet själv el-

ler i samverkan med andra kommuner och/eller huvudmän.

Verksamheten ska bedrivas som egen resultatenhet inom VGR

med öppna och transparenta räkenskaper som ger insyn och

bra beslutsunderlag.

Ledning och styrning av verksamheten ska ske gemensamt ge-

nom en partsgemensam politisk styrgrupp samt ett partsge-

mensamt ledningsråd med tjänstemän.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom grunderna i ovannämnda förslag till Sam-

verkansavtal Naturbruksutbildning med VGR och som ska börja gälla 2019-oi.-ol./

att uppdra till kansliet och förbundsdirektörerna att utarbeta de slutliga detaljerna i

samverkansavtalet bl.a. rörande ekonomimodell/styrning samt modellför gemen-

sam ledning och styrning

VästKoms styrelse noterar att VGR medger en förkortad uppsägningstid av nuva-

rande samverkansavtal från tolv till åtta månader vilket mojliggör att behandling

av både uppsägning av nuvarande avtal och godkännande av ett nytt avtal kan ske

vid ett och samma tillfälle, dock senast 3o april zor8. Kommunalförbunden och

kommunerna rekommenderas därför att planera för en sådan beslutsprocess så att
den kan ske mellan februari och april zor8.

Det antecknas till protokollet att lngemar Samuelsson meddelar att Uddevalla

kommun för sin del kommer att säga upp nuvarande avtal redan under zor7.

S+g
överenskommelse med VGR om Munhälsa - uppsökande och nödvändig
tandvård.
VGR har enligt Tandvårdslagen ansvar för uppsökande verksamhet och nödvändig

tandvård, De som har rätttill nödvändig tandvård ska erbjudas munhälsobedöm-
ning och ges möjlighet till god munhälsa. Detta förutsätter en god samverkan mel-

lan huvudmännen där ansvarsfördelning och samverkan ärtydlig och känd hos be-

rörda verksamheter.

Enligt hälso- och sjukvårdsavtalet mellan kommuner i Västra Götaland och VGR,

ska parterna i en överenskommelse reglera samverkan, uppföljning samt utvärde-
ring av målgruppens tillgång till uppsökande och nödvändig tandvård, Ett förslag
till överenskommelse hartagits fram som beskriver huvudmännens gemensamma

ansvar för samverkan om uppsökande och nödvändig tandvård.

Förslaget tydliggör ijämförelse med tidigare överenskommelse ansvarsfördelning-
en mellan parterna samt hur och var aktuella uppgifter ska registreras. Överens-

kommelsen blickar även framåt och tar upp utvecklingsområden och gemen-

samma utmaningar. Här ligger bland annat att utveckla formerna för kvalitativ
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uppfölj n ing. Vårdsamverkan Västra Göta land (VVG) och det partsgemensamma
Samrådsorganet iVästra Götaland (SRO), har ställt sig bakom förslaget.

En partssammansatt arbetsgrupp med företrädare från kommunalförbund, Kon-

cernkontoret och Folktandvården i Västra Götaland har taqit fram förslaget.

Förslaget har varit på remiss hos samtliga 49 kommuner, de fem hälso- och sjuk-

vårdsnämnderna samt Tandvårdsstyrelsen. lnkomna remissvar har värderats och

omhändertagits av arbetsgruppen och resulterat i ett uppdaterat försla glill Over-

enskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra Göta-

Iandsregionen om Munhdlsa- uppsökande och nödvändig tandvård.

Nya delar iförslaget till överenskommelse är:
o VGR ansvarar för att kommunens registrerade uppgifter förs över till tand-

vårdsleverantörens lT-system.
o Tandvårdsleverantören ansvarar för att behovet av hjälp med daglig mun-

vård beskrivs av tandhygienisten i ett individuellt dokument samt tillhanda-
håller utbildning i allmän munhälsovård för personal inom vård och omsorg

o Kommunen ska utse minst en kontaktperson per kommun/stadsdel för
kommunikation och informationsutbyte med VGR. Kommun/stadsdel an-

svarar även för att det finns tillräckligt många intygsutfärdare inom kom-

mun/stadsdel som kan identifiera berättigade individer.
o Kommunen ansvarar för att aktuella uppgifter är registrerade i det lT-stöd

VGR tillhandahåller samt att uppgift om individens behandlare eller vårdgi-

vare av N-tandvård (folktandvård eller privat) finns dokumenterad och till-
gänglig för omvårdnadspersonal för att säkerställa regelbunden kontakt
med tandvård.

o Om samarbetet med tandvården/kommunen i den uppsökande verksam-

heten inte fungerar ska avvikelse lamnas.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till Overenskommelse om samver-

kan mellan Västra Götalands kommuner och Vcistra Götalandsregionen om Munhälsa

- uppsökande och nödvändig tandvård med start den r mars zorS samt

att rekommendera kommuna lförbunden att rekommendera medlems-

kommunerna att anla Overenskommelse om sa,mverkan mellan Vtistra Götalands

kommuner och Västra Götalandsregionen om Munhcilsa- uppsökande och nödvöndig

tandvård med start den t mars zot9.

Sso
överenskommelse med tillhörande riktlinje med VGR om samverkan vid in- och

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller

från rjanuari zor8.
överenskommelse och riktlinje beskriver en in- och utskrivningsprocess för perso-
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ner i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård behöver insat-

ser från kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst och/eller öppenvårdens hälso-

och sjukvård. I den nya processen ska planeringen inför utskrivning påbörjas redan

vid inskrivning.
Landstingsfinansierad öppenvård har tidigt en roll i planeringen där kraven på slu-

tenvårdens information till kommunal verksamhet och öppenvård förtydligas och

det är stort fokus på samverkan och samordning mellan verksamheterna, för att
den enskilde ska kunna skrivas in- och ut isluten hälso- och sjukvård på etttryggt
och effektivt sätt. I den föreslagna överenskommelsen regleras också att zorT års

regler och rutiner för kommunernas betalansvar fortsätter att gälla till och med

zotS-o9-24.
Från r januari gäller en ny lag; lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-

och sjukvård. Lagen reglerar:

o Samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de

skrivits ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från so-

cia ltjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sj ukvården

och den landstingsfinansierade öppna vården
o Hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning be-

höver insatser från flera berörda enheter inom de aktuella verk-
samheterna

o Kommunens betalningsansvarförvissa utskrivningsklara patien-

ter.
Lagen ger utrymme för landsting och kommuner att träffa en överenskommelse

om tidpunkt för när kommunens betalningsansvar ska inträda och med vilket be-

lopp.

Arbetet i Västra Götaland
Det finns goda förutsättningar att samverka och samarbeta kring utskrivningar i

Västra Götaland. Två processledare, varav en från kommunsidan och en från VGR,

har tillsammans med en beredningsgrupp med representanter från delregional

vårdsamverkan tagit fram ett förslag till överenskommelse och riktlinje som på ett
övergripande sätt reglerar in- och utskrivningsprocessen i Västra Götaland för per-

soner med behov av samordnade insatser. Förslaget till överenskommelse och rikt-
linje har varit på remiss hos kommuner, nämnder och styrelser inom VGR och

andra intressenter. Remissvaren har värderats, och överenskommelse och riktlinje
har omarbetats och föftydligats.

Ny in- och utskrivningsprocess
Den nya in- och utskrivningsprocessen beskrivs i riktlinjen. Stort fokus ligger på

gemensam, tidig planering för att den enskildes utskrivning ska bli trygg, och också

kunna ske så fort som möjligt när den enskilde bedöms som utskrivningsklar, Den

landstingsfinansierade öppenvården har en central roll både i att utse fast vårdkon-

takt, och vara den aktör som håller i arbetet med att samordna de olika aktörernas

insatser i den enskildes samordnade individuella plan (SlP).
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Ekonomisk regler¡ng och betalansvar
En stor del av remissvaren hade synpunkter på den ekonomiska modell för att re-

glera betalansvaret som föreslogs i remissversionen av överenskommelsen. Hur

betalansvaret ska regleras i Västra Götaland på lång sikt behöver därför processas

vidare. Därför är förslaget att Västra Götalandsregionen och Västra Götalands

kommuner träffar en överenskommelse som reglerar utskrivningsprocess och be-

talansvaret under en koftare tid, från r januari zor8 till z4 september zor8. zotT ärs

regler för kommunernas betalansvar föreslås gälla även under denna tid. Det inne-

bär att hantering sker helt i enlighet med zorT års rutin, och med samma belopp.

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom överenskommelse med tillhörande riktlinje som reglerar in-

och utskrivningsprocessen för personer som efter utskrivning har behov av sam-

ordnade insatser. Överenskommelsen qäller fr.o.m. zorS-or-or t.o.m. zotS-o9-24,

att ställa sig bakom förslag till reglering av betalansvaret mellan Västra Götalands

kommuner och Västra Götalandsregionen fr.o.m. zorS -or-or t.o.m. zotS-og-24,

att ställa sig bakom förslag om att uppdra till Koncernkontoret VGR och VästKom
att komplettera och återkomma med förslag på överenskommelse samt reglering
av betalansvaret mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregion-
en för tiden fr.o.m. zorS-o9-25 t.o.m. 2o2o-t23l Ställningstagande gäl-

lande förslaget ska göras under våren zorS samt

att rekommendera kommunalförbunden att rekommendera medlemskommuner-
na att besluta i enliqhet med ovanstående förslag,

Ssr
Handlingsplan för Psykisk hälsa zor8 - zozo
Statsbidragen inom området psykisk hälsa är utformade som stimulans-
medel för utvecklings- och förstärkningsinsatser inom olika områden. Krav

och innehåll specificeras i årliga överenskommelser mellan Socialdepar-
tementet och SKL. En särskild del i överenskommelsen handlar om och

ställer krav på utvecklingsarbete och samarbete mellan regionen och lä-

nets 49 kommuner.

Arbete har under zo16 och zotT gjorls för att utreda behov och formulera
gemensamma mål för länets samtliga 5o huvudmän inom fem fokusom-
råden: förebyggande och främjande arbete, tillgängliga tidiga insatser,

enskildas delaktighet och rättigheter, utsatta grupper samt ledning, styr-
ning och organisation. Handlingsplanen hartagits fram via ett brett parts-

gemensamt arbete och är gemensam för VGR, de +9 kommunerna samt
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brukartöreträdare. Handlingsplanen föreslås gälla under zorS - zozo och

innehåller målformuleringar kring bl.a. nollvision för suicid i Västra Götal-

and; att äldre personer med psykisk ohälsa ska få rätt vård och stöd; att
personer i behov av samordnade insatser ska ha en SIP (samordnad indivi-
duell plan); att alla elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med god-
kända betyg och att bruk av alkohol och narkotika bland unga ska före-
byggas och uppmärksammas.

Arbete pågår i hela länet för att kunna genomföra handlingsplanens inne-

håll genom aktiviteter på alla nivåer- regionalt, delregionalt och lokalt.
VVG ställde sig bakom handlingsplanen den 5 oktober zorT liksom SRO

den z7 oktober zor7.

För genomförande av handlingsplanen finns en styrgrupp som är baserad

på delregional vårdsamverkan. Styrgruppen består av representanter från
fem vårdsamverkansområden, med en representant vardera från specia-

listpsykiatri, primärvård och kommun, samt brukarFöreträdare och chefen

för avdelning folkhälsa, VästKom och Koncernkontoret.

Styrgruppen har haft i uppdrag att fatta beslut om handlingsplanens mål

och uppföljningsindikatorer vilket skedde den z oktober. VVG ställde sig

bakom handlingsplanen den 5 oktober zotT och SRO den z7 oktober zorT

Uppföljning
Styrgruppen har ett fortsatt ansvar för att följa utvecklingen och genom-
förandet av handlingsplanens delar, ansvar för återrappoftering till VVG

samt de del regionala vårdsamverkansgrupperna.

Vid styrelsens behandling av ärendet diskuterar ledamöterna de aktuella resurs-

problemen som kommunerna upplever med Barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP). Det finns ett behov av ta reda på hur förhållandena egentligen är och för-
slag läggs fram att kansliet tar fram en beskrivning av nuläget och vilka konse-

kvenser som köerna till BUP orsakar,

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom Handlingsplan för Psykisk hölsa zotS - 2o2o,

att rekommendera kommunalförbunden besl uta att rekommendera medlems-
kommunerna att anla Handlingsplan för Psykisk hälsa zozS - zozo saml

att uppdra till kansliet att ta fram en beskrivning av nuläget kring Barn- och ung-

domspsykiatrin och de konsekvenser som köerna till BUP orsakar.
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Ssz
Bostadsfrågan för personer som har fått uppehållstillstånd.
Ordförande Ulf Olsson informerar styrelsen om den diskussion som varit i presi-

diet i rubricerade fråga och ber styrelsen besluta om en återremiss till presidiet för
en förnyad diskussion.

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet till presidiet

Ss¡
Verksamhetsplan och budget zorS för VästKom
Kansliet har tillsammans med kommunalförbunden arbetat fram ett förslag till
verksamhetsplan och budget zor8. Verksamhetsplanen är som tidigare indelad i de

tre huvudverksamheter som VästKom arbetar inom; Välfärdsområdet, Digitalise-
ringsområdet samt Regional utveckling.
Vi kan konstatera ett ökat tryck på samverkan inom välfärdsområdet, främst
från VGR. Detta genererar många positiva effekter men skapar också ett ökat
tryck på resurser då alltfler processer måste drivas och hållas ihop på regional

nivå. Med anledning av detta föreslås en ökning av en tjänst som processledare

inom Välfärdsområdet, Tidigare års upparbetade överskott inom sexkronan kan

finansiera en sådan tjänst, Vi har också en tillfällig resurs som kommunikatör in-

satt till det gemensamma arbetet med Vårdsamverkan. Tjänsten som kommu-
nikatör delas med VGR.

lnom digitaliseringsområdet är zorS det tredje året i den treårssatsning på för-
stärkta resursertill kommunalförbunden som styrelsen beslutade om zor5. Till

detta kommer kommunernas medverkan i VGR:s stora upphandling av nytt
kärnsystem (Framtidens Vårdinformationsmiljö FVM), Om vi ska klara av att
svara upp med kommunernas krav på detta system för kommande informat-
ionsdelning mellan huvudmännen måste vi ha med resurser som kan köpas in
från kommunalförbunden och kommunerna. I budgeten föreslås en pott på z

mkr för detta ändamå1. Annat nytt för zorS är att ny lagstiftning från zorS-or-or
kring trygg och effektiv utskrivning från sluten vården kommer att kräva an-

passning av nuvarande vårdplaneringssystem SVPL. Knappt o,6 mkr är budge-
terade zorS för detta ändamå1.

Sammantaget har välfärdsområdet budgeterat för ett mindre underskott på r38
tkr där vår basfinansiering inte räcker riktigt till. lnom digitaliseringsområdet
kommer den stora balans som upparbetats under åren genom sexkronan att
minskas avsevärt; från ca zr,9 mkr vid utgången av 2017 lill ca :-z,7 mkr vid ut-
gången av zor8.

Styrelsen beslutar att fastställa Verksamhetsplan och Budget zorS för VästKom

Ss+
Attesta ntförteckn i n g för VästKom.
Kansliet har upprättat en uppdaterad förteckning över de befattningshavare som
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har rätt att dels beslutsattestera och dels gransknings- och mottagningsattestera

ekonomiska transaktioner för VästKom.

Styrelsen beslutar att fastställa Attestantförteckning för VästKom enligt bilaga

Sss
Avslutning
Ordförande tackar ledamöterna och förklarar sammanträdet avslutat.
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