SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-04-11

§ 63
KS 102/18

Samverkansavtal kring naturbruksutbildningar i Västra Götaland
Beslut
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag och ärendet kompletteras innan
behandling i kommunstyrelsen.
Ärendet
VästKoms styrelse har ställt sig bakom grunderna i ett förslag till samverkansavtal kring
naturbruksutbildningar i Västra Götaland, som ska börja gälla 2019-01-01.
Västra Götalandsregionen medger en förkortad uppsägningstid av nuvarande samverkansavtal
från tolv till åtta månader vilket möjliggör en behandling av både uppsägning av nuvarande
avtal och godkännande av ett nytt avtal vid ett och samma tillfälle, dock senast 30 april 2018.
Respektive kommun i Västra Götalandsregionen har nu att fatta beslut om avtalet senast 30
april 2018.
Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till arbetsutskottet
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till nytt samverkansavtal för
naturbruksutbildningar i Västra Götaland.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet kan överlämnas till kommunstyrelsen utan eger förslag samt att
ärendet kompletteras innan behandling i kommunstyrelsen. Förslaget antas.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1

Göteborgsregionens kommunalförbund
Protokoll
Förbundsstyrelsen
2018-02-09

Utdrag ur protokoll (§ 319) från förbundsstyrelsens
sammanträde fredag 9 februari 2018 på Folkets
hus, Lilla Edets kommun

§ 319

Dnr: 2015-00180.70

Samverkansavtal och beslutsprocess kring
naturbruksutbildningar i Västra Götaland
Helena Söderbäck informerar. VästKoms styrelse har ställt sig bakom
grunderna i ett förslag till samverkansavtal kring naturbruksutbildningar
i Västra Götaland, som ska börja gälla 2019-01-01.
Västra Götalandsregionen medger en förkortad uppsägningstid av
nuvarande samverkansavtal från tolv till åtta månader vilket möjliggör
en behandling av både uppsägning av nuvarande avtal och godkännande
av ett nytt avtal vid ett och samma tillfälle, dock senast 30 april 2018.
Kommunalförbunden och kommunerna rekommenderas därför att
planera för en beslutsprocess mellan februari och april 2018.
Förbundsstyrelsen fick information om processen och förslaget 8
december 2017. I februari beräknas Västkom ha ett underlag klart som
behandlas vid ett extra styrelsemöte 13 februari. SRO tar beslut om
rekommendation ut till kommunerna 22 februari.
För GR:s del behandlar utbildningsgruppen ärendet under februari och
mars. Medlemskommunerna har att fatta beslut senast 2018-04-30. Av
tidsskäl föreslås att förbundsstyrelsens presidium får uppdraget att för
GR:s del fatta beslut i ärendet vid sitt sammanträde 8 mars.
Beslut
Åt presidiet uppdras att för GR:s del fatta beslut kring Västkoms slutliga
förslag till samverkansavtal för naturbruksutbildningar i Västra Götaland.
Medlemskommunerna ska informeras om att beslut ska fattas senast
2018-04-30.
Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

Just:

Göteborgsregionens kommunalförbund
Protokoll
Förbundsstyrelsen
2018-02-09
Vid protokollet

Gunnel Rydberg

Justeras:

Jonas Ransgård

Dennis Jeryd

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs
kommuns anslagstavla i februari 2018.
Rätt utdraget intygar:

Just:

Göteborgsregionens kommunalförbund
Dnr: 2015-00180.70
Styrelseärende 13
2018-02-09
Till förbundsstyrelsen

Samverkansavtal och beslutsprocess kring
naturbruksutbildningar i Västra Götaland
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås uppdra åt presidiet att för GR:s del fatta
beslut kring Västkoms slutliga förslag till samverkansavtal för
naturbruksutbildningar i Västra Götaland.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att medlemskommunerna ska
informeras om att beslut ska fattas senast 2018-04-30.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att omedelbart justera denna
protokollsparagraf.
Sammanfattning
VästKoms styrelse har ställt sig bakom grunderna i ett förslag till
samverkansavtal kring naturbruksutbildningar i Västra Götaland, som
ska börja gälla 2019-01-01.
Västra Götalandsregionen medger en förkortad uppsägningstid av
nuvarande samverkansavtal från tolv till åtta månader vilket möjliggör
en behandling av både uppsägning av nuvarande avtal och godkännande
av ett nytt avtal vid ett och samma tillfälle, dock senast 30 april 2018.
Kommunalförbunden och kommunerna rekommenderas därför att
planera för en beslutsprocess mellan februari och april 2018.
Förbundsstyrelsen fick information om processen och förslaget 8
december 2017. I februari beräknas Västkom ha ett underlag klart som
behandlas vid ett extra styrelsemöte 13 februari. SRO tar beslut om
rekommendation ut till kommunerna 22 februari.
För GR:s del behandlar utbildningsgruppen ärendet under februari och
mars. Medlemskommunerna har att fatta beslut senast 2018-04-30. Av
tidsskäl föreslås att förbundsstyrelsens presidium får uppdraget att för
GR:s del fatta beslut i ärendet vid sitt sammanträde 8 mars.
Göteborg 2018-01-25
Helena Söderbäck
Gunnel Rydberg

Protokollsutdrag från sammanträde med et Politiska Samrådsorganet SRO mellan
VästKom och Västra Götalandsregionen VGR den 22 februari 2018.

För VGK
Ulf Olsson, Boråsregionen
Martin Carling, Fyrbodal
Jonas Ransgård, Göteborgsregionen
Frånvarande:
Katarina Jonsson, Skaraborg
Jonas Andersson, HSS
Jim Aleberg, HSS
Tony Johansson, HSS
Övriga:
Maria Grip, VGR
Linda Macke, VästKom
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom
Göran Fock, VGR
Gunilla Fasth, VästKom/VGR
Thomas Jungbeck, VästKom

För VGR
Johnny Magnusson, Regionstyrelsen
Helene Eliasson, Regionstyrelsen
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Det Politiska Samrådsorganet beslutar att rekommendera huvudmännen att träffa
Samverkansavtal Naturbruksutbildning med bilagor att gälla från den 1 januari 2019 och till
och med den 31 december 2022 samt att säga upp nuvarande Samverkansavtal till att upphöra
från den 1 januari 2019.
Det antecknas till protokollet att avtalet bygger på att alla länets 49 kommuner beslutar att
träffa avtal enligt förslaget.
Det noteras också att parterna är överens om att uppsägningstiden av nuvarande avtal är
förkortad från tolv till åtta månader innebärande att nuvarande avtal måste sägas upp senast
den 30 april 2018.
Denna punkt justeras omedelbart.
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