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Srs
Mötet öppnas
Ordföranden lJlf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar sammantriidet öppnat

Sr6
Valav justerande
Styrelsen beslutar att utse Jonas Ransgãrd att justera dagens protokoll

Srz
Dagens ärenden t¡ll BHU.
Styrelsen går igenom agenda och handlingar till dagens BHU. Följande noteringar

$ors:
Ärende 3: Bredbandsstrategi.
Mattias J: Upphandling bredband. Energibolaget i Ulricehamn kan inte vara med i

upphandlingen om det inte finns en geografisk begränsning. Det blir lite fel om en

annan aktör kommer in för de små vita fläckarna. Man borde möjliggöra att en

geografisk avgränsning kan ske i upphandlingen.
Tomas J: Man borde kunna lösa det genom en möjlig skrivning i upphandlingen.
Styrelsen beslutar attframföra detta på mötet.

Ärende ro. Ny zonstruktur.
Mattias Josefsson framför att kommunerna inte har fått ta ställning till det nya för-
slaget. Martin Carling menar också att Fyrbodalskommunerna gärna villtitta på

det nya förslaget.
Jonas Ransgård menar att det vore bra om vi kan avgöra detta ärende. Katarina

Jonsson samtycker.
Jonas Ransgård menar att förslaget är väsentligt bättre än tidigare. Det vore en

väldig fördel om vi kan gå fram med detta.
Jonas: Föreslår att man antecknar till protokollet att det är ett annat förslag som
har skickats ut tidigare och att detta kräver uppföljning.
Dennis: Detta ärtrots allt ett steg i rätt riktning.
lJIf Olsson sammanfattar med att Jonas Ransgårds förslag dr en bra kompromiss
samt att vi vill anteckna till protokollet att det ör viktigt med en uppföljning.

SrB
lnformation om samarbetet med VGR kring deras omställning av vården och
dess påverkan på kommunernas verksamhet.
Föredragande : Förvaltn ingschef Sven-Ove Andersson, Lidköpings kommun, som
också är kommunal representant i styrgruppen för Nära vård.
Sven-Ove Andersson beskriver bakgrunden till den omställning som regionfull-
mäktige beslutat om. Den kommer att påverka arbetet i kommunerna, framförallt
den nära vården kommeratt innebära attflervårduppgifterflyttas uttill hemmen.

Styrelsen noterar denna utveckling och betonar att det är viktigt att följa utvecklingen
av hur vården bedrivs och hur det påverkar verksamheten i våra kommuner.
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Srg
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalands-
regionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
och tillhörande riktlinje.

Samrådsorganet mellan VästKom och VGR har vid sitt sammanträde den 4 maj
zorS beslutat att rekommendera huvudmännen att anta ifrågavarande överens-
kommelse med riktlinje, Överenskommelsen innebär att betalningsansvaret för en

kommun infaller om kommunen har ett genomsnittsvärde av utskrivningsklara pa-

tienter som överstiger 3,o kalenderdagar under en kalendermånad. Kommunen
betalar då retroaktivt för mellanskillnaden mellan genomsnittligt antal kalender-
dagar och 3,o (Mellanskillnaden * Antal utskrivna personer som omfattas av denna
överenskommelse *7 roo kr). Genomsnittet summeras efter varje kalendermånad.
Personer som ligger kvar inom slutenvården längre än 7 kalenderdagar hanteras
sä rskilt.
För personer inom psykiatrin innebär överenskommelsen att en nedtrappning av

antalet dagar då betalningsansvaret övergårtill kommunen ska börja gälla 2019-

oi.-oi.. Det innebär att under zorg inträder kommunens betalningsansvar för en-

skilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård, och som omfattas av denna över-
enskommelse, r.5 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den enskilde
är utskrivningsklar. Från och med zozo-o1-or- till zozo-o3-3r inträder kommunens
betalningsansvar efter sju dagar. Under denna nedtrappningstid gäller beräkning
på individnivå. Från och med 2o2o-o4-o1. regleras betalningsansvaret på samma
sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård, och samma
genomsnittsmodell gäller oavsett var i slutenvården en person varit inskriven.
Riktlinjen för in- och utskrivningsprocessen harförtydligats. Förutom redaktionella
ändringar har det framförallt tydliggjorts att processen kan se olika ut beroende på

den enskildes behov.

Styrelsen beslutar att rekommendera kommunalförbunden besluta att re-

kommendera sina medlemskommuner att anta bifogade överenskommelse

med tillhörande riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen i Västra

Götaland samt kommunens betalningsansvar efter utskrivning.
Överenskommelsen gäller från zoú-o9-25 till zozo-tt-jo.

Szo
lnformation om samarbetet med VGR kring Framtidens Vårdinformationsmiljö,
FVM.
Karl Fors informerar om status på det samarbete som VästKom har med VGR om
den upphandling av nytt kärnsystem som pågår. Kommunerna deltar i upphand-
lingen genom optioner och har därmed möjlighet att ansluta sig till kärnsystemet i

olika omfattning. Beslut om leverantör beräknas tas i början på oktober och kom-
munerna har då ett år på sig att avropa funktioner i enlighet med de optioner som
kommunen har.
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I samband med detta arbete har en gemensam ansökan till ESF-rådet gjorts och de

har beviljat VGR och VästKom ca z5 mkr för att under 2otg - zozo kunna utbilda ca

4 ooo vårdanstäl lda i förändringsarbete och d ig ital iserin g.

Styrelsen beslutar att notera informationen.

$zr
Besl utsläget om Naturbruksavta let i kom munerna.
Thomas Jungbeck redovisar att i dagsläget har 4z kommuner beslutat att anta det
nya förslaget till samverkansavtal. Tre kommuner, Ulricehamn, Sotenäs och Ta-
num, är ännu inte klara med beslut och fyra kommuner, Strömstad, Mellerud,
Munkedal och ,Ämå1, har beslutat att inte godkänna det nya avtalsförslaget.
Bedömningen är sammantaget att 45 kommuner är positiva till förslaget och 4 är
negativa.
En överläggning kommer att ske med VGR:s politiska ledning idag den zz maj zorS
för att se vilka alternativ som står till buds. Det är juridiskt nödvändigt att få fram
en lösning som omfattar alla 49 kommuner.

Sty re Ise n n ote rar i nfo r m ati o n e n

Szz
Anmälningsärenden

o Beskrivning av situationen vid Barn- och ungdomspsykiatrin i VG.
o Kort information om ny gemensam webbplattform för samverkan mellan

kommunerna och VGR.
o Slutlig revisionsberättelse från Ernst&Young efter styrelsens beslut om att

godkänna Ärsbokslut zorT för VästKom.

Styrelsen beslutar att ovanstående örenden är anmälda.

Sz¡
Komplettering av överenskommelse om samarbete mellan Västra Göta-
landsregionen och kommunerna iVästra Götaland kring personer med psy-
kisk funktionsnedsättning och personer med missbruk".

Från den r januari zorS gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och
hälso- och sjukvårdens ansvar för spelmissbruk enligt socialtjänstlagen, SoL, och

hälso- och sjukvårdslagen, HSL. De nya reglerna innebär att samarbete mellan
kommun och landsting/region om personer med missbruk av alkohol, narkotika
och andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel, utvid-
gas till att även omfatta personer med spelmissbruk eller spelberoende.
lVästra Götaland regleras samarbetet sedan tidigare mellan parterna i"Överenskommelse
om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna iVästra Götaland kring
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk", med giltighet
2Oa7 - O 4- 01" - 20 20 -1,2 -3L.

Denna överenskommelse föreslås kompletteras för att även omfatta personer med spel-
missbruk enligt de nya bestämmelserna isocialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
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Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag om komplettering av överenskommelsen mel-
lan Västra Götalandsregionen och kommunerna iViistra Götaland om samarbete kring per-
soner med psykiskfunktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta perso-
ner med spelmissbruk samt

att rekommendera kommunalförbunden besluta att rekommendera sina medlems-
kommuner att besluta i enlighet medförslaget.

Sz+
Avslutning
Ordföranden tackar ledamöterna och förklarar sammanträdet avslutat
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