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

Soz
Valav justerande
Styrelsen beslutar att utse Martin Carling att justera dagens protokoll

So¡
Nytt avtal för försörjning av personliga hjälpmedel
Ledningsrådet för hjälpmedel har på uppdrag av den Politiska beredningsgruppen

och SRO tagit fram ett förslag till Samarbetsavtal för försörjning av personliga

hjälpmedel, Ledningsrådets rekommendation är att parterna tecknar ett tidsbe-
gränsat avtal på tre år med start 2ot7-to-o! och gällande till zozo-o9-3o. Om inte
avtalet sägs upp rz månader före upphörandedatum förlängs det med tre år i ta-
get. Avtalsvård med kontinuerliga uppföljningar både avseende ekonomi, volym

och kvalitet ska genomföras. Ekonomin ska följas upp årligen och en bredare upp-

följning ska göras vart tredje år.

En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hälso- och sjuk-

vårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet ska kunna följas inom hjälpme-
delsområdet. Nuvarande Samarbetsavtal gäller för perioden 2o15-1o-ot- 2o!7-og-

3o och ärtecknat mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Utfö-
rare är Regionservice genom Hjälpmedelscentralen inom Västra Götalandsregion-
en. Om en ny överenskommelse om fortsatt samarbete inte tecknas upphör nuva-

rande avtal att gälla från 2ot7-to-ot.

Under hösten zo16 har en utvärdering av nu gällande samarbetsavtal genomförts.

Syftet med utvärderingen var att utvärdera effekten av nuvarande samarbetsavtal i

relation till den tidigare upphandlade försörjningsmodellen samt att ta fram ett
underlag inför beslut om framtida försörjningsmodell. Utvärderingen visar att
samarbetsavtalet har varit framgångsrikt, såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt,
och Ledningsrådet för hjälpmedel rekommenderar att ett nytt avtal tecknas med

VGR.
Samrådsorganet har behandlat ärendet och har beslutat att rekommendera hu-

vudmännen att teckna ett fortsatt Samarbetsavtal för försörjning av personliga

hjälpmedel enligt Ledningsrådets förslag.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till ett treårigt Samarbetsavtalför
försörjning av personliga hjälpmedel med start zorT-lo-oi. och rekommenderar
kommunalförbunden besluta att rekommendera sina med lemskommuner att
teckna avtalet med VGR.
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So+
överenskommelse mellan Regeringen och SKL om Psykisk hälsa zo;rT-zot9.
Våren zo16 gjordes en överenskommelse mellan regeringen och SKL, Stödtillrik-
tade insatser inom området psykisk hälsa zot6, som syftade till att öka tillgänglig-
heten till stöd och behandling av god kvalitet samt attförebygga och motverka
psykisk ohälsa. lnriktningen var samtidigt fortsatta överenskommelser för zorT och

zor8. Dessa har nu träffats.
Den zo april zo16 fattade LiSA-gruppen beslut om att samarbeta iframtagandet av

analys och handlingsplan för psykisk hälsa och att tillskapa en gemensam styr-
grupp för uppdraget. Under våren fattades också beslut i de 49 kommunerna om

att samfinansiera en länsresurs till stöd för arbetet.

Att få fram en komplett handlingsplan med aktiviteter och indikatorer för uppfölj-
ning förväntas vara klart under våren zoq. Slyrgruppen har beslutat att handlings-
planen skall omfatta de gemensamma frågorna.

För det fortsatta arbetet med handlingsplan och styrgrupp föreslås ett fortsatt
gemensamt länssamarbete. Styrgruppen och parterna (koncernkontoret VGR och

VästKom) bedömer att behovet är 5o o/oför vardera parten för zotT. Från zor8 alt.

hösten zo:rT àr ambitionen att resurserna flyttas från länsnivån till delregional vård-

samverkan för arbetet med delregionalt genomförande av handlingsplanen.
Brukarmedverkan är en central del i arbetet. För zotT och zorS föreslås att medel

avsätts till stöd för utvecklingen av brukarmedverkan, på strategisk nivå, för kom-
munsidan.
Dessutom föreslår styrgruppen att ytterligare 5o % tjänst avdelas för att stimulera
och få till stånd inspirationsdagar, gemensam kunskapsinhämtning/spridning mm.

Budget 2or7 - avser kommunernas del i det länsgemensamma arbetet

Länssamordning handlingsplan

soo/0, 44 ooo kr, rz månader
396 ooo kr

Vårdsamverkan - genomförandeplaner

5 x 20 o/0, 4o ooo kr, 4 månader
z4o ooo kr

Mellankommunal samordnin q soo/0, rz månader 396 ooo kr

OH-kostnader 68 ooo kr

Aktiviteter och övriqt r7o ooo kr

Utveckling av brukarmedverkan 7oo ooo kr
Summa a g7o oookr

B zotS - a.vser kommunernas del i det lii ensemmo. arbetet

J

16z ooo krLänssamordning handlingsplan
20o/0,44 ooo kr, tz månader
Vårdsamverkan - genomförandeplaner

s x 20 o/0, 40 ooo kr, rz månader
7zo ooo kr

lg6 ooo krMellankommunal samordnin q 5o o/0, rz månader
68 ooo krOH-kostnader
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Aktiviteter och övriqt 17O OOO kr
Utveckl inq av brukarmedverkan 7oo ooo kr

Summa: z z16 ooo kr

Förfrågan om fortsatt samarbete har varit ute hos samtliga 49 kommuner via re-

spektive kommunalförbund och socialchefsnätverken har informerats muntligen
under december månad. 48 kommuner har inkommit med positiva svar och svar
saknas fortfarande från en kommun. Göteborgs stad har dock avböjt att delta i yt-
terligare finansiering av utveckling av brukarmedverkan då de har eget avtal med
NSPHiG.

VästKoms styrelse beslutar att ställa sig bakom föreliggande underlag om fortsatt
samarbete och samfinansiering av arbetet med handlingsplan för psykisk hälsa un-

der zotT - zor8 samt

att överskjutande medel efter avslutat uppdrag zorS skall återbetalas till respek-
tive kommun iförhållande hur de medfinansierat samarbetet.

Sos
Anmälan av Slutrapport från projekt Digitala trygghetslarm.
Karl Fors redovisar den utveckling av byte från analoga trygghetslarm till digitala
dito genomgått sedan zor4. Totalt finns det ca 33 ooo trygghetslarm i Västra Göta-
land. De flesta av våra kommuner har nu bytt till digitala larm medan några har en

blandning av analoga och digitala larm. Ett fåtal kommuner har kvar enbaft ana-
loga trygghetslarm. Regeringens mål var att alla larm i Sverige skulle vara utbytta
zor.6-:-z-3r' Vi når inte riktigt det målet i Västra Götaland men är ändå på god vä9,

Styrelsen beslutar att notera informationen

So6
Rapport från överläggningarna kring naturbruksavta let.
Thomas Jungbeck redovisar att det är svårt att få fram ekonomiskt underlag till en

eventuell skatteväxling från VGR. Planen nu är att använda det underlag som tas
fram i bokslut zo16 för verksamheten. Preliminärt kommer detta att redovisas i

början på februari månad zor7.
En särskild notering görs kring det faktum att det vid två skolor av de som VGR be-

slutat sig för att lägga ner från HT zorT kommer att etableras friskolor med natur-
bruksprogram. Detta kommer att innebära att de minskade kostnader som VGR

får genom att upphöra med sin verksamhet vid dessa skolor kommer i motsva-
rande omfattning att öka för de kommuner som kommer att ha elever vid dessa

friskolor. En tydlig kostnadsförskjutning alltså. En särskild reglering av detta fal<-

tum behöver diskuteras med VGR inom ramen för nuvarande avtal.

Styrelsen beslutar att notera informationen
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Soz
Ärenden till dagens möte med BHU.
Styrelsen går igenom agendan och följande noteringar görs

"$j Revidering av regional plan för transportinfrastrukturen zotS - 2029."
VGR har i handlingarna angivit olika intervall iflera av åtgärdsområdena och efter-
frågar BHU:s syn på ivilken del av intervallet den fortsatta planeringen ska utgå
ifrån. Styrelsen diskuterar svårigheterna med att ange den procentuella fördel-
ningen mellan de åtgärdsområden som planen omfattar. Detta beror på att det
idag inte är fastställt hur mycket pengar som planen omfattar och därmed blir det
också svårt att se vilka konsekvenser som olika förslag får. Om man flyttar medel
mellan ett åtgärdsområde till ett annat är det inte mojligt att se vilka konsekven-
serna blir.
En särskild diskussion förs också kring hurstorandelsom ska avsättastill samfi-
nansiering av järnväg i nationell plan då detta primärt är ett statligt ansvar.
Det noteras också att det finns olika prioriteringar mellan åtgärdsområdena i olika
delarav länet. Detsom ärettviktigt behov ien delregion är kanske inte lika viktigt i

en annan.

Styrelsen beslutar att föreslå BHU att den fördelning som finns i nuvarande plan
ocksåfår göllaför den kommande planeringen tills dess vivet mer om hur mycket
medel planen kommer att omfatta och därmed vilka konsekvenser olikaförslag får

Beträffande den del av ärendet som gäller "Förslag till hantering av objel<t som vä-
sentligt avviker från gällande plan" menar Dennis Jeryd m.fl. att det i objekt "Tvär-
förbindelse EzolRV4o" finns rena felaktigheter i informationen. Det anges att den
kommunala medfinansieringen uteblivit vilket ärfel. Både Lerum och Partille
kommuner har fattat beslut om medfinansiering.

Förslagen om senareläggning av objekten "168 Tjuvkil" samt "Lerum RC" ifråga-
sätts starkt eftersom det just nu pågår planering för genomförande mellan Trafik-
verket och de berörda kommunerna.

Styrelsen beslutar attframföra dessa synpunkter till BHU.

Mattias Josefsson m.fl. tar upp frågan om Trafikverkets bristande underhållsarbete
på det finmaskiga vägnätet. Vägarna måste fungera för skolskjutsar, företag och
kommunal hemtjänst. Ett minimikrav är att vägarna är farbara vilket inte är fallet
alltid. Mattias menar att vi måste lyfta frågan till BHU och tillsammans med VGR ta
upp problemen med Trafikverket. Det gäller också de medel som avsätts i nationell
plan för bärighetsåtgärder. Kommunerna medverkan i arbetet med denna plan är
bristfällig.
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So8
Avslutning
Ordförande tackar ledamöterna och förklarar sammanträdet avslutat
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