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SE+
Mötet öppnas
Ordföranden Ulf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
Han ber därefter styrelsens ledamöter att hedra den nyligen bortgångne styrelsele-
damoten Conny Johansson med en tyst minut, vilket också sker,

S¡s
Valav justerande
Styrelsen beslutar att utse Jonas Ransgård att justera dagens protokoll

S¡6
Ärenden till dagens möte med BHU.
Styrelsen går igenom agendan till dagens möte med BHU och följande noteringar
gors.
Arende nr j: Vösttågsutredningen
Paul Åkerlund framför behovet av ett stationsläge i Upphärad. Just nu finns inte
detta med iförslaget då tätorten inte "kvalificerar sig" enligt de kriterier som lagts
fast i utredningen.
Styrelsen menar att det måste vara kommunerna som ska bestämma vilka stat-
ionslägen som är lämpligast utmed järnvägarna med hänsyn till andra faktorer
såsom annan kollektivtrafik etc.
Synpunkterna framförs till BHU.

Arende 5: Remiss nationell transporti nfrastrukturplan
Styrelsen diskuterar det förslag till remissvar som arbetats fram av en "skrivar-
grupp" med tjänstemän. Den tidigare diskussionen har handlat mycket om att re-

gion och kommunalförbund i VG ska gå fram med ett gemensamt remissvar som är

koncentrerat och inte spretarför mycket. Enighetfinns om att lyfta fram Göte-
borg-Borås som den sträcka som måste prioriteras och som nu inte finns med i

planförslaget.
Skaraborgs Kommunalförbund har i en skrivelse gjort ett inspel som handlar om

att lyfta fram Västra Stambanan i allmänhet och sträckan Göteborg -Alingsås i

synnerhet.
Efter diskussion beslutar styrelsen att ligga kvar med prioritering av Göteborg-
Borås men att också föreslå en fylligare skrivning av behoven på sträcl<an Göte-

borg-Alingsås. RelationenT5lz5för de båda objel<ten bedöms vara bra fördelning
av tyngd i yttrandet. Styrelsen menar också att det måste fram en Iokaliseringsut-

redning för sträckan Göteborg-Alingsås. Det är absolut nödvändigt för det fort-
satta arbetet.
Styrelsen beslutar att framföra ovanstående till BHU.

Arende 8: Halvtidsutvcirdering av VGzozo.

Styrelsen noterar att utvärderingen som gjorts av l(ontigo är ganska kritisk och att
strategin inte är särskilt bra förankrad ute hos kommunerna. Det finns förvänt-
ningar från VGR att kommunalförbunden ska lösa alla förankringsfrågor och det
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fungerar inte så. Kommunalförbunden arbetar på uppdrag av sina medlemsl<om-
muner och inte på VGR:s uppdrag. Det ärförmodligen inte mojligt att förändra ar-

betsformerna inom ramen för denna strategi men till nästa uppstart av en ny stra-
tegi behöver denna fråga diskuteras.

S¡z
Läget kring överlä ggni nga r om natu rbruksavta let.
Thomas Jungbeck redovisar de diskussioner som förevarit i kommunerna i Fyrbo-
dalsområdet. Vid ett direktionsmöte den zz september zorT framkom att kommu-
nerna, under vissa förutsättningar, ändå ser en mojlighet att träffa ett avtal med
VGR. Därmed finns det en öppning att samla kommunkollektivet i VG till ett ge-

mensamt reviderat avtal med VGR då bedömningen är att de tre övriga kom-
munalförbunden också kan tänka sig att träffa ett nytt avtal med VGR.

Det noteras att det ändå känns viktigt att rekommendera kommunerna att fatta
beslut om att säga upp nuvarande avtal "för omförhandling". Detta måste ske före
2Ot7-t2-31.

Styrelsen beslutar att inriktningen i de fortsatta överläggningarna med VGR sl<a

vara att träffa ett nytt samarbetsavtal som bygger på nuvarande gemensamma
finansieringsmodell. Det nya avtalet måste innehålla flera förbättringar och ut-
vecklingsområden för att kunna godkännas av alla kommuner. Det gäller områden
som transparent och öppen ekonomi med egen resultatenhet, modell för styrning
och ledning avverksamheten, kvalitetsuppföljning m.m. Kommunerna ska också

ha egen mojlighet att erbjuda NB-programmet. Frågan om dagens modell för
finansiering av s.k. utomlänselever måste också regleras.
Det är viktigt att parterna säger upp avtalet för omförhandling f öre zo:-T-:-z-3t.

Ett utkast till nytt avtal kommer preliminärt att presenteras till styrelsen den 14 no-

vember zor7.

S¡8
Förslag till avtal med VGR rörande inkontinens- och nutritionsaftiklar m.m.
Samrådsorganet SRO rekommenderar huvudmännen att anta förslaget till avtal
och att parterna tecknar ett treårigt avtal med start zorS-o5-o1.
Senast tolv månader före avtalstiden löper ut har parterna mojlighet att säga upp

avtalet. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget.
Ledningsrådet Läkemedelsnära produkter gör bedömningen att avtalet är gynn-

samt och effektivt för försörjningen av nutritionsprodukter och förbrukningsartik-
lar vid blås- och
Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid
blås- och tarmdysfunktion ska säkerställa samverkan och gemensam utveckling av

tjänsterna och försörjningen av produkterna för Västra Götalandsregionen och de

49 kommunerna,
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lVästra Götaland regleras ansvarsfördelningen och samverkan för hälso- och sjul<-

vård i Hälso- och sjukvårdsavtalet för Västra Götaland samt i handböcker för för-
skrivning. Försörjningen av nutritionsprodul<ter och förbrul<ningsartil<lar vid blås-

och tarmdysfunktion är en hälso- och sjukvårdsinsats där behovet av tjänster, pro-

dukter och volymer kan ändras under avtalsperioden. Bedömningen är att ett sam-

arbetsavtal ger ett mer flexibelt system där det är lättare att anpassa försörjningen
til I nya förutsättningar.
Förslaget till samarbetsavtal har tagits fram i samverkansgrupper med represen-

tanter från VGR samt kommunerna.

En ny finansieringsmodell hartagits fram där finansieringen av tjänsterna som

ingår i försörjningen av produkterna sker via ett procentuellt påslag på produl<t-
priset, Påslaget baseras på varuvärdet av produl<terna som kunden har l<öpt.

Samarbetsavtalet har fyra specifikationer som komplement till huvudavtalet.
Specifikationerna är web-baserade och förändring i innehållet kan göras under
avtalstiden, Beslut om förändringar i specifil<ationerna fattas av Ledningsrådet
läkemedelsnära produkter. Respektive avtalspart ansvarar för att implementera
besl utade förändrin gar.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till Samarbetsavtalförförsörjning
av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion med
start zorS-o5-o:. samt

att rekommendera kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att anta

Samarbetsavtalförförsörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid

blâs- och tarmdysfunktion med start zorS-o5-oi-.

S¡g
lnriktningsdokument för samarbete om Ungdomsmottagningar i VG.

lnriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland zotS-zozz är

ett samverkansdokument mellan kommunerna i länet och Västra Götalandsreg-
ionen, Syftet är en jämlik vård för unga i Västra Götaland. Ungdomsmottagningar
bedrivs i samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst
och vänder sig till ungdomar till och med z4 år.

lnriktningsdokumentet beskriver ungdomsmottagningarnas må1, uppdrag och

vårdnivå och ger en gemensam grund för verl<samhet och utveckling av ung-

domsmottagningarna i länet. Det utgör ett stöd för de samverkansavtal som teck-
nas mellan kommun och Västra Götalandsregionen för varje ungdomsmottagning i

länet, Tidigare lnriktningsdokument 2ott-2oa5ligger till grund för det nya försla-
get.

Det som är nytt ijämförelse med tidigare dokument är:
. Tydligare delat ansvar psykisk hälsa/psykosocialt perspel<tiv
. Beskrivning av resursnivå, nyckeltal, organisationsmodell
. Försla9 til I fördeln ingspri ncip för samverkansavtal

4

'%



VästKom

Styrelsen

Juslerdnde sign

PROTOKOLL
Sa mma nträd esd atum

2Ot7-tO-tO

. Huvudmannaskap

. Förutsättningar för längre avtalstid

lnriktningsdokumentet tar även upp ett antal gemensamma utvecklingsområden
och förslag till uppföljning av verksamheten.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget lill lnriktningsdokumentför ung-

domsmottagningar i Vöstra Götaland zotS-zozz sam

att re kommenderar kommu na lförbu n den att rekom mendera komm u n erna att
anla lnriktningsdokumentetför ungdomsmottagningar iVdstra Götaland zotS-zozz

S+o
lnformationssäkerhetsprogram zozo
lnformationssäkerhet är en högaktuell fråga. Det är viktigt att som organisation ha

kunskap och ta ansvar för sin informationssäkerhet. Det är ett ledningsansvar. Vid

brister aktualiseras frågan likt den som gjordes för Transportsstyrelsen under som-
maren.
I Digital iseri ngsrådet samverkar kommunerna genom kommunalförbunden och

VästKom och Västra Götalandsregionen tillsammans med länsstyrelse och aka-

demiför att genomföra den regionala digitala agendan. lnformationssäkerhet har

länge varit ett högprioriterat område i agendan och under året har informationssä-
kerhetsprogram 2020 tagits fram.

Genom informationssäkerhetsprogram zozo erbjuds kommunerna att delta i de

områden där kommunen behöver öka sin kompetens. Som stimulans till medver-
kan i programmet ges ett bidrag om max 125 ooo kr. Bidraget betalas ut i samband
med slutredovisning. Vid ansökan om bidrag om 125 ooo skall medfinansiering ske

med r9o ooo kr (6o0/o). Kommunens ska utse en informationssäkerhetssamord-
nare, enskild för en kommun eller en gemensam för flera kommuner.

Utöver ekonomiskt stöd erbjuder VGR:
o en högskoleutbildning, 7,5 hp, för informationssäkerhetssamordnare.
. upphandlade tjänster för stöd till informationssäkerhet som en del i befint-

ligt ledningssystem, GAP-analyser, riskanalyser, informationsklassificering,
tillgängliggörande av öppna data med mera.

o en regional projektledare stödjer kommunerna i arbetet. Projektledaren an-

svararför stödmaterial kring metoder och mallar.

Programmet pågår från och med r januari zor8 till och med r december 2o2o.

Styrelsen beslutar att rekommendera kommunerna i VG att fortsätta sitt arbete

inom informationssäkerhetsområdet och ta stöd av Digitaliseringsrådets insatser i

lnformationssä kerhetsprog ra m 2o2o.
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S+r
Bostäder till personer som har fått uppehållstillstånd.
Boråsregionen genom Crister Persson redovisar den disl<ussion om kommunernas
utmaningar i rubricerade fråga. Kommunerna har stora problem att ordna bostä-

der, Trångboddheten ökar. De nya kommuntalen i lagstiftningen är en utmaning,
Migrationsverket har heller inte varit positiva till att upplåta vakanta bostäder isitt
bestånd till kommunplacerade personer. l(an kommunkollel<tivet agera gemen-

samt i denna fråga?

Efter diskussion beslutar styrelsen att uppdra till presidiet att hantera frågan

S+z
Ekonomisk rapport per 2oa7-o8-3r för VästKom.
Thomas Jungbeck rapporterar Västl(oms ekonomiska läge per 31 augusti zor7. Re-

dovisningen visar ett underskott på ca 5,o mkr. Det l<onstateras att årets l<ostnader

harvarit framtunga och att en återhämtning l<ommer att sl<e under hösten. Bl.a.

har flera årsavrop gjorts av kommunalförbunden under första halvåret. Prognosen

för helår pekar på ett underskott på ca 2,5 ml<r vilket är i nivå med den plan som

finns.

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna

S+¡
lnformation om pågående arbete med överenskommelse om samverkan vid ut
skrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Thomas Jungbeck informerar koft om det pågående arbetet med att se över

rubricerade överenskommelse med anledning av ny lagstiftning som träder ikraft
zorS-or-or. Ett förslag till överenskommelse kommer att behandlas av Samrådsor-

ganet den z7 oktober zor7. Den innehåller bl.a. ett förslag om att nuvarande regler

för betalningsansvar får gälla fram till september zor8 då våra informationssystem
måste anpassas till de nya förutsättningarna.

Styrelsen beslutar att notera informationen

S++
Avslutning
Ordföranden tackar ledamöterna och förklarar sammanträdet avslutat
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