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Plats och tid

Beslutande

Frånvarande

Övriga deltagande

Utses attjustera Martin Carling

Underskrifter

Sekreterare
Thomas Jungbeck

Ordförande
Ulf Olsson

Hotell Dalecarlia, Uddevalla, tisdagen den 5 september zor7,
kl.o9.r5- 10.i.5.

Ulf Olsson, ordförande
Mattias Josefsson
Crister Persson

Tomas Johansson

Jonas Sundström
Conny Johansson

Anna-Karin Skatt
Dennis Jeryd
Maftin Carling
lngemar Samuelsson
Liselotte Fröjd
PaulÅkerlund

Stefan Svensson
Jonas Ransgård

Katarina Jonsson
Ann-Sofie Hermansson

Thomas Jungbeck
Magnus Haggren
Joakim Svärdström
Anneli Snobl
Per-Olof Hermansson
Helena Söderbäck
Maria Sigroth
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Szz
Mötet öppnas
Ordföranden Ulf Olsson hälsar alla välkomna och förl<larar sammanträdet öppnat
Han välkomnar särskilt Jonas Sundström som ny ledamot för Skaraborgs Kom-

munalförbund efter Kjell Hedvall.

Sz8
Val avjusterande
Styrelsen beslutar att utse Martin Carling att justera dagens protol<oll

Szg
Ärenden till dagens möte med BHU
Styrelsen går igenom agendan till rubricerade möte och följande noteringar görs

Re m iss nati o n ell transpo rti nf rastru ktu rp lan .

Styrelsen konstaterar att det ör ett dåligt planförslag för Västra Götaland som nu ör
ute på remiss. Mer medel måste avsättas i det slutliga regeringsbeslutet. Vi saknar

bl. a. järnvägssatsn i n g G öteb o rg - B o rås.

Styrelsen beslutar attförsöka samordna kommunernas/kommunalförbundens re-

missvar. En tidplan behöver för detta behöver upprättas.

Styrelsen uppdrar till förbundsdirektörerna att samordna arbetet med remissvar.

Mötestiderför BHU zotS
Förslag till mötestider för zoú ar 9 januari, tj mars, zz maj, z4 augusti, t6 oktober

samt zo november.

Styrelsen menar att mötet den z4 augusti måste flyttas eller stdllas in eftersom valet
infaller ett par veckor senare. Synpunkten meddelas BHU.

S¡o
Rapport om läget kring naturbruksavtalet
Thomas Jungbeck redovisar nuläget som inte innebär någon större förändring se-

dan tidigare. VGR:s ledning, med Johnny Magnusson och Helen Eliasson i spetsen,

bjöd in kommunerna i Fyrbodaltill ett dialogmöte den z7 juni zor7. lntresset var

svagt men ett antal kommuner var närvarande. Kommunerna uppfattade dock inte
att VGR har något nytt att erbjuda. l(ommunerna uttryckte samma kritil< som tidi-
gare, Efter denna träff har försök gjorts att se om det går att utveckla ett samar-

bete med friskolan i Dingle. Något resultat av detta är inte l<änt i skrivande stund.

Styrelse diskuterar det fortsatta arbetet, Några ledamöter menar att bör tas fram
två alternativtill samverkansavtal som l<ommunerna l<an välja emellan och där det
ena innebär en skatteväxling. Andra ledamöter menar att det är bättre att det tas

fram endast ett avtalsförslag som kommunerna får ta ställning till. Har man flera
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förslag blir det garanterat ett blandat resultat i kommunernas svar och därmed ett
splittrat kommunkollel<tiv. Flera ledamöter menar att det inte är sl<atteväxling som

är den stora frågan, därtill är det alltför lite pengar, utan det är elevernas pral<tiska

möjligheter att gå denna utbildning.
Styrelsen diskuterar möjligheten att göra ett omtag och ta fram en gemensam bild

av hur man skulle kunna tillgodose elevernas och näringens behov. Vi måste för-
söka ta fram ett nytt kommunförslag till samverkansavtal som innehåller en renod-
ling av ekonomin och som ger kommunerna inflytande på verksamheten. Det no-

teras att om inte ett samverkansavtal finns på plats kommer eleverna från VG att
bli andrahandsökande till dessa skolor.

Styrelsen uppdrartill kansliet och förbundsdirel<törerna att snarast ta fram ett för-
slag till samverkansavtal enligt ovan som alla l<ommuner lcan samlas kring.

S¡r
Avsf utningsmöte i december 2e17.
Styrelsen beslutar att genomföra ett styrelsemöte onsdagen den zo december kl

r7.oo-r8.oo och därefter inta en gemensam måltid. lnbjudan går ocl<så till de le-

damöter som lämnat sitt uppdrag i styrelsen.

S¡z
Mötestider zorS
Styrelsen fastställer mötestiderna för zor8 till o9.r5-ro.3o den

9 januari
13 mArS

zzmaj
16 oktober
zo november

Det antecknas att tiderna sammanfaller med BHU-mötena zorS

S¡¡
Avslutning
Ordförande tackar ledamöterna och förklarar sammanträdet avslutat.
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