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Verksamhetsidé

VästKom företräder och samordnar de 49 kommunernas och de 
fyra kommunalförbundens intressen på regional nivå i 
prioriterade frågor där nyttan blir större av att samverka 
regionalt än delregionalt. 

VästKom är en stödstruktur och arbetar på uppdrag av 
kommunalförbunden och bidrar på så sätt till att skapa nytta för 
kommunernas invånare
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Uppdrag*) 

VästKom är en sammanslutning av de delregionala
kommunalförbunden i Västra Götalands län.

VästKom ska företräda och biträda medlemmarna i länsgemensamma
samverkansfrågor och förhandlingar med Västra Götalandsregionen
samt med statliga och andra länsorgan.

VästKom ska på regional nivå företräda och samordna kommunernas
intressen.

VästKom ska svara för uppföljning och utvärdering av 
huvudmannaskaps-förändringar som berör kommunerna.

VästKom ska tillsammans med kommunalförbunden utgöra en
mötesplats och skapa nätverk för kommunal samverkan.

*) Ur VästKoms stadgar – föreningens ändamål, här i ligger VästKoms uppdrag och mandat 
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Ledstjärnor

Invånarnyttan främst
VästKom sätter nyttan för kommunernas invånare främst och arbetar på uppdrag av
kommunalförbunden och genom andra aktörer för att skapa den nyttan.

Relationsskapande
VästKom skapar goda relationer, samverkan och är en stark förhandlingspart för 
kommunkollektivet i Västra Götaland.

Proaktiva
VästKom är kommunalförbundens proaktiva aktör som bidrar och påverkar den 
nationella utvecklingen och utvecklar en god samverkan för Västra Götalands kommuner 
och invånare.

Omvärldsorienterade
VästKom uppmärksammar, driver och utvecklar strategiska frågor på regionala och 
nationella arenor.
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Verksamhet 

VästKom bedriver verksamhet utifrån uppdraget i stadgarna. Verksamheten omfattar två 
huvudområden. Hälsa, Vård och Omsorg samt Regional utveckling. Inom båda områdena är 
digitaliseringen en möjliggörare.
I verksamhetsplanen prioriteras frågor och aktiviteter utifrån vad våra medlemmar, kommunalförbunden, ser 
som viktigt framåt, sett från vad som sker i omvärlden och vad kommunerna har för behov inom ramen för 
VästKoms ändamål och uppdrag.

VästKom arbetssätt innebär i praktiken att frågor flödas från och till kommuner via  kommunalförbunden och 
samt till och från regionala och nationella aktörer. Frågorna behandlas, fördjupas eller löses gemensamt på olika 
samverkansarenor. Ställningstagande används även för påverkan regionalt och/eller nationellt, politiskt för att 
väcka opinion eller av tjänstepersoner i olika forum.  VästKom ansvarar för arenor för delaktighet och påverkan. 
Det är i huvudsak kommunalförbundens tjänstepersoner som på uppdrag av kommunerna bidrar till 
genomförandet.

VästKoms ansvar inom Hälsa, Vård och Omsorg handlar till stor del om avtal och överenskommelser mellan 
region och kommuner, utifrån invånarens bästa och samverkan kring dessa. VästKom tar också ansvar för att 
bidra i arbetet med verksamhetsutveckling genom digitalisering. Ett arbete som syftar till att nå den nationella 
visionen om e-hälsa.

Inom området Regional utveckling är VästKom en arena för länsgemensamma politiska dialoger och 
ställningstagande inom tillväxt- och utvecklingsfrågor. Omfattningen är de frågor som ingår i det, med Västra 
Götalandsregionen, gemensamma forumet Beredningen för hållbar utveckling (BHU). VästKom har även ett 
särskilt ansvar kring kommunernas avtal med VGR om naturbruksgymnasier. 

6Verksamhetsplan 2021-23 VästKom 



Hälsa, Vård och Omsorg

VästKoms största verksamhet handlar om samverkan och utveckling inom hälsa, vård och omsorg i 
Västra Götaland. I VästKoms uppdrag ingår  omvärldsbevakning, att hantera och fördela statliga 
medel i dialog med kommunalförbunden, att i samverkan ta fram förslag till överenskommelser, 
riktlinjer och avtal mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner.
Samarbetet mellan kommunalförbunden, VästKom och Västra Götalandsregionen  bygger på tillit och dialog för 
att skapa bästa möjliga nytta för kommunernas invånare. Samverkans- och ansvarsfrågor mellan Västra 
Götalandsregionen och länets 49 kommuner hanteras i det politiska samrådsorganet (SRO) som består av 
politiker från Västra Götalandsregionen och VästKom. Samrådsorganet (SRO) har inget mandat att fatta 
länsövergripande beslut utan är en samrådsgrupp som avhandlar och rekommenderar huvudmännen att fatta 
beslut i frågor som rör samtliga 49 kommuner och Västra Götalandsregionen

Syftet är att i samverkan med VGR skapa förutsättningar för en god och jämlik vård för invånarna i Västra 
Götaland. Den demografiska, tekniska och medicinska utvecklingen ger utmaningar och möjligheter och kräver
en utvecklad samverkan för att säkra kvaliteten för individen och skapa förutsättningar för en säker, jämlik och 
effektiv vård och omsorg utan hindrande myndighetsgränser. 

Utfallet av en ökad samverkan genererar många positiva effekter, men den kräver resurser och ett kommunalt 
engagemang. En del av VästKoms uppdrag handlar om löpande gemensam förvaltning med Västra 
Götalandsregionen utifrån pågående avtal och överenskommelser. VästKom leder även tillsammans med Västra 
Götalandsregionen den gemensamma förvaltningsorganisationen GITS. Vår gemensamma utgångspunkt i 
Västra Götaland är att tillgänglighet och transparens ska prägla samverkansarbetet. Utifrån detta driver Västra 
Götalandsregionen och VästKom en länsgemensam webbplats för samverkan inom hälso-och sjukvård,  
socialtjänst & elevhälsa. 
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Fokusområden inom hälsa, vård 
och omsorg för perioden

Utveckling av nära 
vård i samverkan

Kunskapsstyrning 
inom hälsa, vård och 

omsorg 

Handlingsplan 
Psykisk Hälsa

Framtidens 
vårdinformationsmiljö 

(FVM)

Digitalisering inom 
vård och omsorg
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2022

2021

Utveckling av Nära Vård 
i samverkan
Bakgrund: Flera statliga utredningar pekar på behovet av utökad samverkan mellan 
huvudmännen. Regeringens utredning "Samordnad utveckling mot en god och nära 
vård" har lämnat ett förslag på en målbild och en färdplan för förflyttningen fram till 
2027. 
Patienten ska få en god, nära och samordnad vård och omsorg som stärker hälsan där patienten 
själv har stor delaktighet i sin egen vård. Primärvården kommer vara navet som samspelar både 
med annan specialistvård på och utanför sjukhusen samt med kommunal hälso- och sjukvård och 
socialtjänst. 

En tillgänglig vård nära invånaren tillsammans med nya arbetssätt gör att vi hushåller mer 
effektivt med våra gemensamma resurser så att de räcker åt fler. 

Uppdrag: Det Politiska samrådsorganet (SRO) har givit ett uppdrag om att ta fram en Färdplan / 
Strategi för Nära Vård samt göra en översyn av vår gemensamma ledning- och samverkans-
struktur i Västra Götaland. VästKoms roll är att samordna och leda projektet. Där ingår också att 
revidera hälso- och sjukvårdsavtalet. Vårt hälso- och sjukvårdsavtal bidrar till utveckling av den 
gemensamma hälso- och sjukvården och säkrar ett gott, säkert och jämlikt omhändertagande. I 
detta ingår även revideringar av underavtal som överenskommelsen om psykiatri och avtal 
om läkarmedverkan. Under tiden som avtalet verkat har ett antal förbättringsområden kommit 
fram och dessa kommer att tas om hand i ett nytt förslag till avtal.

Under 2020 har VästKom tillsammans med VGR startat uppdraget med att formulera ett förslag 
och arbeta med det i olika forum på regional och delregional nivå. Processen för uppföljning av 
HoS-avtalet och översyn av samverkansarenor är startade 2020.

2023

• Färdigt förslag av länsgemensam utvecklingsstrategi för god 
och nära vård i Västra Götaland går ut på remiss, start 
beslutsprocess

• Revidering Hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal

• Översyn gemensam lednings- och samverkansstruktur,  
förslag till beslut hos huvudmännen

• Gemensam utveckling och fördjupning av den Nära 
vården i enlighet med Färdplan Nära vård samt Hälso-och 
sjukvårdsavtalet

• Beslut hos huvudmännen (kommunerna) kring av 
länsgemensam utvecklingsstrategi för god och nära vård 
i Västra Götaland

• Beslut hos huvudmännen (kommunerna) om Hälso-och 
sjukvårdsavtalet med underavtal

9
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Utveckling av Nära Vård 
i samverkan

Att VästKom i samverkan , tar fram en gemensam färdplan | 
utvecklingsstrategi för förflyttningen av hälsa, vård och omsorg i 
Västra Götaland. Strategin ska beskriva hur kommunerna och Västra 
Götalandsregionen gemensamt ska arbeta för att främja hälsa samt 
ge invånaren i Västra Götaland en god och jämlik vård och omsorg.

Syfte

Mål

Invånaren | Patienten ska få en god och nära vård som stärker hälsan 
samt ska få möjlighet till delaktighet i sin vård.
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Kunskapsstyrning inom vård, 
hälsa och omsorg
Bakgrund: Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa 
möjliga kunskap inom hälsa, vård och omsorg. Det övergripande syftet med att införa 
kunskapsstyrning är att få en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård och 
omsorg.
Systemet för kunskapsstyrning byggs på nationell, regional och lokal nivå samt i samverkan 
mellan olika nivåer. I Västra Götaland arbetar kommunerna (via VästKom) och Västra 
Götalandsregionen tillsammans i de kunskapsstyrningsfrågor som rör båda parter.

Uppdrag: För att Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen ska kunna 
samverka kring kunskapsstyrning på ett sammanhållet och effektivt sätt, har VästKom och 
Västra Götalandsregionen år 2020 etablerat ett interimistiskt råd för kunskapsstyrning. I rådet 
ingår representanter från länets kommuner tillsammans med en processledare från VästKom.  
Kunskapsrådet ansvarar för att bygga upp en bra struktur för samverkan i de 
kunskapsstyrningsfrågor som rör både kommunerna och Västra Götalandsregionen, samt att 
koordinera och vidareutveckla den gemensamma kunskapsstyrningen. Rådets verksamhet ska 
pågå till och med 2021 och därefter utvärderas.

Av tjugofyra nationella och regionala programområden inom kunskapsstyrning har sex 
programområden bedömts vara aktuella för samverkan. 

2022

2021

2023

• Utveckla arbetssätt för kunskapsstyrning i samverkan, 
såväl nationellt som regionalt. 

• Framtagande av gemensamma kunskapsunderlag. 

• Utveckla innehåll i vård- och insatsprogram  

• Utvärdera det  gemensamma arbetet  med 
kunskapsstyrning i samverkan.  

• Ta fram förslag till ny överenskommelse och fortsatt 
arbete för beslut hos huvudmännen om det bedöms 
vara aktuellt.

• Utveckla arbetssätt i enlighet med ny 
överenskommelse om det bedöms vara aktuellt.
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Kunskapsstyrning inom 
hälsa, vård och omsorg

Att VästKom bidrar till att utveckla arbetssätt för kunskapsstyrning i 
samverkan, såväl nationellt som regionalt. 

Och att skapa former för samverkan som stödjer det 
utvecklingsarbete som behövs för att uppnå målet med gemensam 
kunskapsstyrning.

Syfte

Mål

Varje patient | brukare ska ha tillgång till vård och omsorg utifrån 
bästa tillgängliga kunskap oavsett vilken sjukvårdshuvudman som 
ansvarar för eller ger insatsen. 
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2022

2021

2023

Handlingsplan Psykisk Hälsa 

Bakgrund: Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan 
kring psykisk hälsa mellan huvudmännen i länet. Samverkan på 
länsövergripande nivå har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag 
som lämnats. 
2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för 
åren 2018–2020. Handlingsplanen har tagits fram i samverkan mellan Västra 
Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt brukarorganisationer inom ramen för 
vårdsamverkan. 

Handlingsplanen är uppdelad i fokusområden med tillhörande mål för vuxna respektive 
för barn och unga. Bland målen för vuxna finns ett avsnitt som särskilt berör äldre. 

2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete och 
handlingsplanen föreslås förlängas t o m 2022.  Analysen visar att de åtgärder och 
arbetssätt som kommit ur handlingsplanen skapar nytta för invånare/patienter i länet. 
Bedömningen var att målen är fortsatt aktuella och det är nu arbetet börjar göra 
skillnad.

Uppdrag: Att fortsätta arbetet utifrån handlingsplanen och förlänga denna till 2022 med 
små revideringar. För att undvika glapp i samverkan och säkerställa att det finns 
gemensamma mål och strategier efter 2022 behöver ett parallellt arbete med att 
utarbeta en handlingsplan för 2023 och framåt påbörjas. 

• Beslut hos huvudmännen gällande förlängd 
handlingsplan Psykisk hälsa

• Fortsatt arbete regionalt, delregionalt och lokalt 
utifrån handlingsplanen. Påbörja utvärderingen inför 
revidering av handlingsplan.

• Arbete utifrån fokusområden i handlingsplanen t.ex.

Suicidprevention, barn och ungas hälsa, samsjuklighet

• Utvärdera och ta fram förslag till ny handlingsplan.

• Beslut hos huvudmännen om ny plan. 
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Att VästKom bidrar till att skapa en grund för att utveckla våra 
gemensamma insatser med tidig samordning och sömlösa 
vårdövergångar samt god samverkan.

Handlingsplan Psykisk Hälsa 

Syfte

Mål

Främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda effektiva 
insatser till de som drabbats.
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2022

2021

2023

Framtidens 
Vårdinformationsmiljö (FVM)

• Design av verksamhetsprocesser

• Förberedelse införande/implementering område söder

• Införande område söder (Boråsregionen + Lerum & 
Alingsås)

• Införande område väster, mars, (GR -Lerum, Alingsås & 
Lilla Edet)

• Införande resterande november (Fyrbodal + Skaraborg 
+ Lilla Edet)

Bakgrund: Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är ett samarbete mellan Västra 
Götalandsregionen, privata vårdgivare och de 49 kommunerna i Västra Götaland. 

Målet är att tillhandahålla en hållbar och modern vårdinformationsmiljö som ska möta behov 
och krav i nutid och framtid.

FVM är en av Västra Götalandsregionens (VGR) viktigaste  övergripande strategier för att 
utveckla hälso- och sjukvården. Det är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram som 
ska vara helt genomfört under 2024. 

Uppdrag : VästKom ansvarar för att vara sammanhållande aktör för kommunernas 
samverkansavtal med Västra Götalandsregionen. Projektdirektiv har tagits av VästKoms 
styrelse. Under 2020 har upphandlingsprocessen avslutats där alla kommuner valt att gå in i 
avtal för option 1 och ett antal kommuner i option 2 och 3.

Organisering av resurser inom VästKom och i kommunerna och start av design, 
kommunikationsplan mm har skett under 2020.
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Att uppnå en likvärdig och tillgänglig vård med ökad delaktighet för 
invånare och patienter samt ökad nytta för medarbetare och ledning.

Syfte

Mål
Att VästKom genom struktur och ledning bidrar till gemensamma 
arbetsprocesser och gemensam tillgång till information i hela hälso-
och sjukvården i länet utifrån ett invånar-/patientperspektiv.

Framtidens 
Vårdinformationsmiljö (FVM)
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2022

2021

2023

Digitalisering inom vård och 
omsorg
Bakgrund: Sedan 2008 har VästKom tillsammans med kommunalförbunden samlat 
resurser  för att utveckla möjligheterna med verksamhetsutveckling med digital teknik 
som stöd. 
Kommunerna samlar sig genom kommunalförbunden och VästKom och bidrar till att flöda frågor 
där stöd efterfrågas i form av påverkan, stöd och genomföranden. En regional styrgrupp (SSVIT) , 
enskild för kommunkollektivet samt en gemensam (SITIV) med Västra Götalandsregionen (VGR) 
finns för beslut och ledning av VästKom åtaganden i de gemensamma frågeställningarna och 
utvecklingen. Ett särskilt fokus är och har varit grundläggande digitala förutsättningar för vård 
och omsorg

Uppdrag: VästKom ska tillsammans med kommunalförbunden stödja kommunerna i arbetet 
med digitalisering som möjliggörare inom vård och omsorg. Fokus är frågor med 
regional/nationell samverkanspart där kommunerna blir starkare av att ha ett 49-perspektiv.

• Utredning om gemensam organisation för välfärdsteknik

• Vidareutveckling av utförarorganisationen GITS (utförar-
organisation med VGR) med särskilt beaktande av FVM

• Beskrivning av kommunernas nuläge samt befintliga 
gemensamma arbeten inom digitaliseringsområdet

• Etablering av stöd för digitalt informationsutbyte (SDK)

• Gemensam organisation för välfärdsteknik erbjuds 

• Arbeta enligt beslutad handlingsplan från SSVIT, skapad 
med bakgrund av aktiviteterna 2021

• Fortsatt arbeta enligt beslutad handlingsplan från SSVIT

• Organisationens roll och uppdrag utvärderas för att ge 
möjlighet till utveckling/avveckling
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Kommunerna, invånarna, ska få ökad nytta genom att använda 
digitalisering som möjliggörare. 

Digitalisering inom vård och omsorg

Syfte

Mål VästKom gör att kommunerna finner samarbetsparters och lösningar 
som ökar takten/effektiviteten i digital verksamhetsutveckling med 
regionala och nationella aktörer.
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Regional Utveckling
Arbetet med regional utveckling kännetecknas av en värdeskapande samverkan 
präglat av process och medskapande för kommunalförbundens politiker och 
tjänstemän, samt med ett helhetstänkande i tillväxt- och utvecklingsfrågorna. 
Inom VästKoms så är styrelsen en plattform för dialog och ställningstagande i frågor då man 
vill ha en samlad röst för de 49 kommunerna i länet. VästKoms styrelse bereder frågor inför 
Beredningen för hållbar utveckling (BHU) utifrån ett kommunalt perspektiv. En samordnad 
beredning innebär att kommunalförbundens uppfattningar i olika frågor ska stämmas av och 
eventuella olika uppfattningar ska kunna identifieras så tidigt som möjligt. Styrelsen är också 
beslutande organ för de kraftsamlingar som länet samlas kring inom Digitaliseringsområdet.

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är plattformen för samverkan inom regional 
utveckling. De områden man samverkar kring är Infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor, 
Kulturfrågor, Miljö- och klimatfrågor. Näringslivsfrågor, Forsknings- och utvecklingsfrågor och 
kompetens-utvecklingsfrågor. I beredningen ingår ledamöter från VästKoms styrelse och 
politiker från Västra Götalandsregionen. Beredningen tar inga beslut utan bereder frågor inför 
beslut i regionstyrelsen. 

Under 2021 kommer en kraftsamling av genomförande av Regional Utvecklingsstrategi (RUS) 
att vara en stor fråga för Västra Götalandsregionen (VGR), kommunalförbunden och 
kommunerna i länet. Kommunalförbunden och kommunerna  har ansvaret. VästKom är en 
plattform för dialog och gemensamma ställningstaganden. Kommunalförbunden ansvarar för 
och har resurser inom samtliga områden för regional utveckling. VästKom ansvarar för att 
revidera avtal för Naturbruk och att fortsatt utveckla grundläggande förutsättningar för 
digitalisering. 

*) BHU = Beredningen för Hållbar Utveckling. 19
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Utvärdering och 
revidering av 

Naturbruksavtal mellan 
länets kommuner och 

VGR

Grundläggande 
förutsättningar för 

digitalisering

Fokusområden Regional utveckling för perioden

20Verksamhetsplan 2021-23 VästKom 



2022

2021

2023

Utvärdering och revidering 
av Naturbruksavtal 

• Resultatet från utvärderingen feb-mars

• Avtalsförslag på remiss vår 

• Slutligt avtalsförslag höst 

Bakgrund: Samverkansavtalet mellan regionen och samtliga 49 kommuner har 
förnyats sedan 1999 och bottnar i den ansvars-fördelning på utbildningsområdet 
(skatteväxling) som skedde när regionen bildades. 
Ett politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd för Naturbruk skapades 1999 som följd av 
kommunkollektivets uttryckta önskemål om utökad dialog och delaktighet i naturbruksskolornas 
utveckling via nuvarande avtal.

Uppdrag: Avtalet ska revideras. Under 2020 har politiskt Samråd Naturbruk har godkänt den plan 
som Ledningsråd Naturbruk tillsammans tagit fram för utvärdering av innevarande 
samverkansavtal. Gemensam styrgrupp är på plats och utvärderingen är påbörjad 2020. 
Revideringen kommer att ske genom att kommuner och kommunalförbund ger sin syn på vad 
som fungerar bra och vad som kan förbättras, därefter tar VästKom | Västra Götalandsregionen 
fram ett nytt förslag till avtal.

• Avtalsförslag för beslut hos huvudmännen 

• Nytt avtal i bruk 
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Revidering av Naturbruksavtal 

Att revidera nuvarande avtal och förbättra det som fungerat mindre 
bra. Ta tillvara synpunkter från kommunerna och från förvaltningen 
på Västra Götalandsregionen. 

Syfte

Mål

Att via ett väl fungerande avtal ge förutsättningar för elever 
(gymnasieelever och vuxna) i de 49 kommunerna att välja naturbruks-
utbildning i länet, där Västra Götalandsregionen är huvudman.  
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2022

2021

2023

Grundläggande förutsättningar 
för digitalisering
Bakgrund: Sedan 2008 har VästKom tillsammans med kommunalförbunden samlat 
resurser  för att utveckla möjligheterna med verksamhetsutveckling med digital teknik 
som stöd. 
Kommunerna samlar sig genom kommunalförbunden och VästKom och bidrar till att flöda frågor 
där stöd efterfrågas i form av påverkan, stöd och genomföranden. En regional styrgrupp (SSVIT) , 
enskild för kommunkollektivet samt en gemensam (SITIV) med  Västra Götalandsregionen (VGR) 
finns för beslut och ledning av VästKom åtaganden i de gemensamma frågeställningarna och 
utvecklingen. 

Uppdrag: Medverkar och driva arbetet i VGRs ”Digitaliseringsrådet” där digitaliseringsfrågor som 
ska öka möjligheter och minska hinder inom ramen för RUS:en.

Samla uppdrag och initiativ för ställningstagande och eventuellt genomförande, från lokala 
önskemål och behov, som nationella. Fokus är frågor med regional/nationell samverkanspart där 
kommunerna blir starkare av att ha ett 49-perspektiv.

• Översyn för långsiktigt stöd för informationssäkerhet

• Beskrivning av kommunernas nuläge samt befintliga 
gemensamma arbeten inom digitaliseringsområdet, 
inklusive strukturer för bredband 

• Stödja i nationell styrmodell för digital utveckling

• Etablering av stöd för digitalt informationsutbyte (SDK)

• Nytt ägarerbjudande från NetWest till kommunerna

• Arbeta enligt beslutad handlingsplan från SSVIT, skapad 
med bakgrund av aktiviteterna 2021

• Fortsatt arbeta enligt beslutad handlingsplan från SSVIT

• Organisationens roll och uppdrag utvärderas för att ge 
möjlighet till utveckling/avveckling
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Kommunerna, invånarna, ska få ökad nytta genom att använda 
digitalisering som möjliggörare. 

Grundläggande förutsättningar för 
digitalisering

Syfte

Mål VästKom gör att kommunerna finner samarbetsparters och lösningar 
som ökar takten/effektiviteten i digital verksamhetsutveckling med 
regionala och nationella aktörer.

24Verksamhetsplan 2021-23 VästKom 



Organisation och struktur

25

Ledningsrådet

Föreningsstämman 
Föreningsstämman är VästKoms högsta beslutande organ där varje medlem företräds av ett ombud 
och en ersättare som är valda för en mandatperiod. Föreningsstämma hålls en gång vart fjärde år, året 
efter val till kommunernas fullmäktige har hållits, dvs. det första året på en ny mandatperiod. 

Styrelsen
Stämman väljer en styrelse som har 16 ledamöter; fyra från varje kommunalförbund. 

Minst tre av respektive kommunalförbunds fyra ledamöter sitter också med i presidiet i sitt kommunal-
förbunds direktion/styrelse. Styrelsen styr VästKoms verksamhet och är en samlad politisk arena för 
länets 49 kommuner.

Arbetsutskottet
Styrelsen har ett arbetsutskott som består av fyra ledamöter vilka utgörs av de fyra 
kommunalförbundens respektive ordförande. 

Kansliet
VästKoms kansli består av en VD samt en liten stab av medarbetare, tillsvidare- och projektanställda.

Ledningsrådet  
Ledningsrådet ska vara rådgivande och vara ett professionellt och sakkunnigt stöd till den politiska 
ledningen och till VD i VästKom. Består av de fyra förbundsdirektörerna och VD för VästKom.

Arbetsgrupper och beredningsgrupper
VästKoms medarbetare arbetar tillsammans med medarbetare från kommunalförbund och med Västra 
Götalandsregionen i olika konstellationer.
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Ärendeflöde
till och från VästKom -
Ledningsrådets roll 
i detta flöde
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Samverkanslandskapet

Samverkan ligger i VästKoms DNA. VästKom finns till för att företräda
medlemmarna i länsgemensamma samverkans-frågor på olika arenor. 
Inom Västra Götaland så finns en väl etablerad samverkans-struktur såväl på 
tjänstemannanivå som på politisk nivå. Både VästKom och VGR är stolta över
strukturen och många i landet lär av vår region. Samverkansstrukturen utgår från
två, mellan huvudmännen, gemensamma arenor. BHU som är Beredningen för 
Hållbar utveckling och SRO som är samrådsorganet för främst hälso- och
sjukvårdsfrågor. Till dessa arenor finns beredande grupper och operativa grupper
med representanter från VästKom, kommunalförbund, kommuner och Västra
Götalandsregionen.

Dagens och framtida utmaningar kräver en utvecklad samverkan för att säkra
kvaliteten för individen och skapa förutsättningar för en säker, jämlik och effektiv
vård och omsorg utan hindrande myndighetsgränser. Det är viktigt för 
samverkanssystemet att följa med sin samtid och att samverkan såväl utvecklas som
fördjupas för att möta nya behov. Under perioden har VästKom fått ett uppdrag, att
tillsammans med Västra Götalandsregionen utvärdera och anpassa landskapet till 
nya förutsättningar. 

Detta uppdrag ligger inom fokusområde Nära vård, se sidan 10 i denna
verksamhetsplan.
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Medarbetare

Våra medarbetare är antingen specialister inom sina respektive områden 
och eller erfarna generalister. Alla har erfarenhet från kommunal 
verksamhet. 
Samtliga är intressebevakare och värdeskapare inom VästKoms uppdrag. Arbetet 
sker genom regionala och nationella nätverk, ledande och deltagande i projekt och 
genom att vara navet i kommunikationsflöde mellan aktörer. 

Vi har en mix av medarbetare som är tillsvidareanställda och projektanställda utifrån 
de behov som definieras i VästKoms verksamhetsplan. Vi har också ett antal 
samfinansierade anställda med VGR där placering hos respektive huvudman varierar.

Vårt mål är att alla medarbetare har ett tydligt beskrivet uppdrag och roll i samtliga 
arenor och nätverk som medarbetaren deltar i.
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Finansiering

Medlemsavgifter är 2 kronor per invånare och summerar till 3,5 Mkr per år.  Går till 
VästKoms kansli och ledningsfunktion.

Statsbidrag 6-kronan*) summerar till 10 Mkr per år. Går till att stödja kommunernas 
verksamhetsutveckling inom digitalisering, främst för att nå visionen om e-hälsa. För 
kommande period täcker de delar av FVM samt fyra e-strateger på 
kommunalförbunden, dessutom används tidigare sparade medel från 6-kronan till 
FVM-projektet.

Tillfälliga statsbidrag till kommuner och region för insatser inom hälsa, vård och 
omsorg. Medel kommer via SKR och i det fall medlen är avsedda för aktiviteter i 
samverkan i länet så är VästKom en mottagare som flödar medel utifrån beslut hos 
huvudmännen. Medlen används i gemensamma projekt eller aktiviteter där VästKom 
samverkar med kommunalförbunden och VGR i syfte att öka nyttan för länets 
invånare. 

Statliga medel fördelas enligt olika principer och med olika styrning och krav på 
uppföljning. Medel kan fördelas till respektive huvudman men med krav på 
samordning mellan kommuner och region. Det kan även komma medel gemensamt 
till region och kommun där VästKom eller VGR ansvarar för att rekvirera hela 
summan. VästKom skulle med fördel se att kommunalförbunden var tydligare med 
vilka uppdrag de vill att VästKom ska ansvara för när det gäller mottagande och 
fördelning av statliga medel.

*) Enligt ett formaliserat samarbete från 2010 om statsbidraget 6-kronan som flödas från VGR till 
VästKom. 
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Budget 2021 – Plan 2022-2023

VästKom Budget 2021 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 (Budget 2020)

Intäkter MSEK
Medlemsavgifter kommunalförbunden "2-kronan"' 3,5 3,5 3,5 3,5
Kommunbidrag "6-kronan" inkl. satsning på FVM 15,3 15,3 15,3 19,3
VästKoms andel av statliga bidrag till projekt i samverkan 6,3 6,3 6,3 5,6

Summa Intäkter 25,0 25,0 25,0 28,4

Kostnader MSEK
Lokaler -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Administration, Kommunikation, övriga kostnader -1,9 -1,9 -1,9 -1,5
e-samordnare på kommunalförbunden -4 -4 -4 -8,0
-GITS gemensam förvaltning med VGR -4,2 -4,2 -4,2 -4,0
Inhyrd personal till projekt, tjänsteköp -1,8 -1,8 -1,8 -2,9
Personal inklusive FVM -12,9 -12,9 -12,9 -11,5

Summa Kostnader -25,1 -25,1 -25,1 -28,2

Resultat 0 0 0 0,2
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Uppföljning av Verksamhetsplan
till Arbetsutskott och och styrelse
- årshjul

Tertial 1 Uppföljning av budget med prognos *)

Tertial 2 Uppföljning av budget med prognos och
aktiviteter i Verksamhetsplan

Helår Uppföljning av budget och aktiviteter i
Verksamhetsplan

*) Detaljbudget per fokusområde
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