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Sog
Mötet öppnas
Ordföranden Ulf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Sro
Valavjusterande
Styrelsen beslutar att utse Martin Carling att justera dagens protokoll

Srr
Ärenden till dagens möte med BHU.
Styrelsen går igenom agendan till dagens möte med BHU och följande noteringar
görs.

Revidering av regional plan för transportinfrastruktur.
Katarina Jonsson tar upp frågan om bärighet på det mindre vägnätet. Detta disku-

terades vid det senaste BHU-sammanträdet men har inte resulterat i något förslag
ännu. Det noteras att medel för bärighetsåtgärder ligger i den nationella planen

och är därFör inte på bordet just nu.

Dennis Jeryd påpekar att detta förslag till plan är en inriktning som inte är låst.

Planupprättarna har ännu inte fått det s.k. direktivet som anger bl,a. hur mycket
pengar varje län får. Tanken är att det till BHU i maj månad ska finnas ett förslag till
en remissversion av den regionala planen.

Styrelsen konstaterar att inget ställningstagande ska göras nu

Srz
Rapport om läget överläggningar om naturbruksavtalet.
Ulf Olsson menar att tiden börjar bli knapp för att få fram ett nytt avtalsförslag
med eller utan en skatteväxling. Thomas Jungbeck redovisar ett antal siffror kring
NB-programmets utveckling, kostnader samt elevstatistik. Siffrorna är inte kvali-
tetssäkrade och ger stort utrymme för tolkningar. Bl.a. hävdas från VGR att endast

35 mkr av de regionskattemedel naturbruksstyrelsen får finansierade gymnasie-
verksamheten under zo16 vilket är häpnadsväckande lågt. Resterande medel, ca

rro mkr, gick bl.a. till Komvux och s.k. Kompetenscentra.
Styrelsen noterar att det sannolikt måste till en skatteväxling för att komma
framåt ifrågan.
Förnyade överläggningar kommer att ske på eftermiddag den 14 mars, kl. r4-r5.

Styrelsen beslutar att notera informationen
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Sr¡
Årsbokslut zo16 för VästKom
Kansliet har i sedvanlig ordning tillsammans med ekonomifunktionen på Gryning

upprättat ett årsbokslut för verksamhetsåret zo16, Bokslutsarbetet har följts av

våra revisorer på EY som också har upprättat en granskningsrapport.
Revisorernas formella Revisionsrapport upprättas efter styrelsens godkännande av

boksl utet.

,Ärsbokslutet redovisar de viktigaste händelserna under året för de olika verksam-

heterna. Rent ekonomiskt redovisar VästKom ett överskott på basverksamheten
med 13 9rz kr vilket föreslås föras över i ny räkning. Verksamheter/projekt som fi-
nansieras med statsbidrag och kommunbidrag har i likhet med tidigare år balanse-
rats (nollats) vid årsskiftet och förts över till zor7.

Styrelsen beslutar att godkänna Årsbokslut zo16 för VästKom samt att överlämna

bokslutet till revisorerna och föreningsstämman för behandling.

Sr+
Skatteverkets beslut om omprövning av VästKoms deklarationer för åren zoro
- 2O7,+.

Kansliet upprättade under zo16 en deklaration för verksamhetsåret zor5 och har

efter diverse skriftväxling med Skattemyndigheten fått ett positivt beslut om att
VästKom inte bedriver näringsverksamhet och därmed inte ska betala skatt.

Eftersom det är möjligt att få omprövning av tidigare deklarationer max fem år
bakåt itiden gjorde vi en ansökan om omprövning för åren 2o1o - zor4. Dessa be-

viljades i enlighet med deklarationen för zor5 och återbetalning på totalt 368 33r kr
har gjorts till VästKoms skattekonto.

Styrelsen beslutar att de återvunna medlen, 368 33r kr, för tidigare inbetald skatt
ska återbetalas till medlemmarna iförhållande till invånarantalet samt att detta
regleras i samband med debitering av medlemsavgiften för andra halvåret zor7,

Srs
Befopp zolr7lör hemtjänst och hemsjukvård iannan kommun.
VästKom rekommenderar årligen de +9 kommunerna i Västra Götaland att följa
vissa ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av

annan kommun än hemkommunen,

Ersättningsnivån för zorT rekommenderas till 39r kr/timma för biståndsbedömd
hemtjänst. zotT ârs ersättningsnivå innebär en ökning med z % jämfört med zo16

Höjningen följer Sveriges kommuner och landstings nationella kartläggning av

timpriser för kommuner med LOV.
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För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas
av arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under zorT
följa det belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsreg-
ionen, dvs 585 kr/timma för sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och
6ro kr/timma för behandling som beslutas av fysioterapeut/arbetsterapeut.

VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen
del besluta om en ersättningsnivå under zoqför hemtjänst och hemsjukvård vid
tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommun, enligt ovan.

Se också bilaga "Ersättning för hemtjänst i annan kommun zot7" och "Ersättning
för hemsjukvård 2ot7".

Sr6
Avsiktsförklaring med VGR om samarbetet kring Framtidens Vårdinforma-
tionsmiljö, FVM.

VästKom hartidigare beslutat om en avsiktsförklaring med de tre regioner-
na/landstingen inom ramen för3R samarbetet. Kommunerna uppträdde då som en
part inom samarbetet ro8K. Eftersom VGR nu har beslutat sig för att göra en egen
upphandling behöver vårt samarbete regleras i en ny avsiktsförklaring. I VG har vi

ett antal kommuner som genom en option deltar i upphandlingen och har lämnat
fullmakt till VGR. Det är viktigt att notera att samarbetet inte enbart avser ett tek-
niskt system utan alla de vårdprocesser som ska samverka i vårdens övergångar
mellan huvudmännen.

VästKom företräder kommunkollektivet såsom tidigare genom deltagande i styr-
och programledning och vi har verksamhetsföreträdare med från kommunerna i de

arbetsgrupper som projektet omfattar.

VästKoms styrelse beslutar att godkänna bilagda Avsiktsförklaring med VGR rö-
rande samarbete kring Framtidens Vårdinformationsmiljö, FVM.

Srz
Regeringen har tillsatt en kommitté som ska ta fram en strategi för att stärka
kommunernas kapacitet att fullfölja sina uppgifter mot medborgarna. I uppdraget
ingår bl.a. att utreda förutsättningarna för att ge kommunerna generella möjlig-
heter til I avtalssamverkan.

Styrelsen beslutar att notera informationen
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Sr8
lnformation om pågående arbete med samarbetsavtalet med VGR kring
ln kontinens- och nutritionsarti klar.
Thomas Jungbeck informerar kort om det pågående arbetet med att se över
rubricerade avtal. Ett avtalsförslag kommer att skickas ut på remiss till kommuner
under zor7.

Styrelsen beslutar att notera informationen

Srg
Ordföranden tackar ledamöterna och förklarar sammanträdet avslutat
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