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Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från Samrådet för externa relationer
den 7 februari 2017
Tid: 15:00 – 17:00
Plats: Videokonferens mellan Residenset, Vänersborg (lokal Dalsland),
Regionens Hus, Göteborg (lokal Tjärnö), Regionens Hus, Borås (lokal La Scala)
och Regionens Hus, Skövde.

Närvarande
Beslutande

Joakim Larsson, ordförande (MP)
Per Tenggren, 1:a vice ordförande (S) (närvarade §1, §5 och §6)
Magnus Berntsson, 2:e vice ordförande (KD)
Helén Eliasson (S)
Jan Alexandersson (V)
Heikki Klaavuniemi (SD)
Lars-Erik Lindh (S)
Birgitta Losman (MP) (närvarade §5 – §6)
Kristina Jonäng (C)
Claes Redberg (S)
Conny Brännberg (KD)
Ulrika Frick (MP)
Johnny Bröndt (M)
Birgitta Adolfsson (L)
Krister Andersson (S)
Anders Fasth (KD)
Gunilla Levén (M)
Annika Tännström (M)
Cecilia Dalman Eek (S)
Tjänstepersoner

Susanne Hammarström
Charlotte Beijer
Staffan Lund
Magnus Engelbrektsson
Anna Malmsten
Robin Stenström

Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Residenset, Torget
Vänersborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
regionstyrelsen@vgregion.se

Protokoll från samrådet för externa relationer, 2017-02-07

Justerare

Per Tenggren (S)
Magnus Berntsson (KD)
Datum och ort för justering

Vänersborg
Underskrifter

Sekreterare:
Irma Ganibegovic
Ordförande:
Joakim Larsson
Justerare:
Per Tenggren
Justerare:
Magnus Berntsson
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Innehållsförteckning
§1
§2
§3
§4
§5
§6

Justerare:

Extern påverkansagenda för Västra Götalandsregionen 2017-2018
Västra Götalandsregionens Brysselkontors verksamhetsinriktning 2017
Brysselkontorets service till kommuner i Västra Götaland
Kartläggning och konsekvensbeskrivning: Kandidatur till
ordförandeposten i Assembly of European regions (AER)
Information om Almedalen 2017
Information

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

4
6
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8
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§1
Extern påverkansagenda för Västra Götalandsregionen
2017-2018
Beslut
1. Samrådet för externa relationer återremitterar ärendet Extern påverkansagenda för

Västra Götalandsregionen 2017-2018
2. Samrådet för externa relationer föreslår att presidiet kallar till möte med
representanter från politiska partierna för inspel till fortsatta beredningen
av ärendet Extern påverkansagenda för Västra Götalandsregionen 20172018
Protokollsanteckningar

Under mötet framkom det att det fortfarande råder frågetecken kring centrala
aspekter kopplade till den externa påverkansagendans syfte samt vilken typ av
frågor som bör figurera i en påverkansagenda. Detta trots att både BHU och
samrådet vid tidigare tillfällen ställt sig bakom innehållet i påverkansagendan
(eller i en tidigare version av påverkansagendan). Att VGR ska ha en
påverkansagenda/ ett fåtal påverkansfrågor fanns det samstämmighet kring.
Utvecklingen i vår omvärld påverkar innehållet i frågorna vilket i sin tur påverkar
den politiska enigheten bakom frågorna.
Diskussionen sammanfattas följande:







Påverkansagendan bör bestå av strategiskt viktiga och tydligt formulerade
frågor som politiken är enig om, och som politikerna kan driva i externa
sammanhang.
Det ska finnas en politisk enighet i VGR bakom påverkansfrågorna. Det
blev tydligt att det inte finns en politisk enighet i frågan om
järnvägsförbindelsen Göteborg-Oslo och regionförstoringens eftermäle.
Syftet och formatet med den externa påverkansagendan är otydligt och
behöver preciseras.
Kriterierna för vad som utgör en påverkansfråga behöver ses över.
Det finns fler påverkansfrågor kopplade till regionutveckling än hälso- och
sjukvården.

En politisk diskussion med gruppledarna/motsvarande representant från varje
politiskt parti behövs snarast för att ge inspel till den fortsatta beredningen av
externa påverkansagendan.
Sammanfattning av ärendet

Den externa påverkansagendan är ett verktyg för att genomföra och nå målsättningarna i
Västra Götalandsregionen fyra måldokument: VG2020, Trafikförsörjningsprogrammet,
Kulturstrategin och Framtidens hälso- och sjukvård. Påverkansagendan samlar ihop och
tydliggör Västra Götalandsregionens och kommunernas gemensamma och högst

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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prioriterade påverkansfrågor dvs. frågor där vi själva inte har mandat att besluta utan
behöver påverka en eller flera andra parter för att komma framåt. Agendan ska således
underlätta, vägleda och ge stöd inför beslutsprocesser som är viktiga för organisationens
och territoriets utveckling och i de diskussioner vi t ex för med riksdag, regering,
myndigheter och EU-institutioner.
Agendan innehåller åtta prioriterade frågor för Västra Götalandsregionen att bedriva
påverkansarbete för. Sex frågor har tagits fram tillsammans med kommunerna (nummer 16).
1. Snabbare järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Oslo
2. Regionalt inflytande och ett betydande statligt ansvar för finansiering av
Götalandsbanan
3. Betydande regionalt inflytande över EU:s budget
4. Lokalisering av myndigheter till Västra Götaland
5. Upprustning av de regionala järnvägarna
6. Regionen ska ha en tydlig roll och ansvar i den framtida samhällsorganisationen
7. Validering av kompetens
8. Kostnadskontroll kopplad till patientrörlighet
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 170125



Bilaga RS 2016–02255-2 Bilaga 1 Extern påverkansagenda.pdf

Skickas till



Susanne Hammarström, susanne.hammarstrom@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§2
Västra Götalandsregionens Brysselkontors
verksamhetsinriktning 2017
Diarienummer RS 2017–00133
Beslut

1. Samrådet för externa relationer noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Brysselkontoret är en del av Västra Götalandsregionens koncernkontor. Styrande för
Brysselkontorets arbete är framförallt Regionfullmäktige budget - Brysselkontoret bevakar
och driver de fokusområden i Regionfullmäktige budget som har en EU-dimension -,
Tillväxtstrategi VG2020, nämndernas detaljbudgetar såsom regionutvecklingsnämndens
detaljbudget, samt den externa påverkansagendan.
All verksamhet i Bryssel skall bidra till måluppfyllnad, skapa kontaktytor, förbättra
förutsättningar för fortsatt arbete eller på annat sätt vara kopplat till Västra
Götalandsregionens utveckling och verksamhet.
Exempel på områden som Brysselkontoret kommer att arbeta med under 2017:





Forskning och innovation
Miljö
Hållbara transporter och infrastruktur
Näringsliv och sammanhållningspolitik

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 170127

Skickas till




Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se
Robert Casinge, kontorsansvarig för Brysselkontoret,
robert.casinge@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§3
Brysselkontorets service till kommuner i Västra Götaland
Diarienummer RS 2017–00132
Beslut

1. Samrådet för externa relationer noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionens Brysselkontor är en del av koncernkontoret och har ett
uppdrag att säkerställa att EU-perspektivet är en del av arbetet på hemmaplan och
ta hem EU-frågorna till Västra Götalandsregionen och Västra Götaland i syfte att
skapa ett mervärde. Det handlar framförallt om att omvärldsbevaka, påverka,
synliggöra och skapa förutsättningar för att Västra Götalandsregionen syns och
har inflytande. Brysselkontoret arbetar i nära samarbete med verksamheten på
hemmaplan för att säkerställa att arbetet har en tydlig bäring och bidrar till arbetet
i Västra Götalandsregionen.
För att behålla fokus och kvalitet i de områden där Brysselkontoret förväntas
leverera är kontoret primärt en resurs för centrala nämnder och styrelser i Västra
Götalandsregionen och därmed också Koncernkontoret på tjänstemannasidan.
Detta dokument visar vad Brysselkontoret kan erbjuda kommunerna i Västra
Götaland.
Ärendet har beretts av beredningen för hållbar utveckling 2017-01-24, inför beslut
i regionstyrelsen under februari.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 170127

Skickas till




Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se
Robert Casinge, kontorsansvarig för Brysselkontoret,
robert.casinge@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§4
Kartläggning och konsekvensbeskrivning: Kandidatur till
ordförandeposten i Assembly of European regions (AER)
Diarienummer RS 2017–00417
Beslut

1. Samrådet för externa relationer föreslår Regionstyrelsen att ställa sig
bakom Magnus Berntssons kandidatur till ordförandeposten i Assembly of
European Regions.
Protokollsanteckningar

Beslutspunkt avseende finansiering av tjänstepersonstöd stryks eftersom
finansieringen inte har beretts färdigt på tjänstemannanivå.
Sammanfattning av ärendet

Magnus Berntsson (Kd) har goda möjligheter att gå in som ordförande i Assembly
of European regions från juni 2017. Ett ordförandeskap skulle skapa nya
möjligheter för Västra Götalandsregionen att verka på den europeiska arenan. Det
medför också ökade kostnader för Koncernkontoret.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 170126

Skickas till



Regionstyrelsen för beslut, regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§5
Information om Almedalen 2017
Diarienummer RS 2016–01449
Beslut

1. Samrådet för externa relationer noterar informationen.
Protokollsanteckningar

Ledamöterna lyfte följande områden som förslag till seminarier under Almedalen:
-

Behövs det fler sjukplatser eller inte? (Birgitta Losman, MP)

-

Mål kring livsmedelsproduktion ur ett globalt perspektiv (Birgitta
Losman, MP)

-

E-hälsa i praktiken (Cecilia Dalman-Eek, S)

-

Smarta textiler, Högskolan i Borås (Kristina Jonäng, C)

-

Stad- och landperspektiv (Gunilla Levén, M)

-

Kompetensförsörjning, dels utifrån perspektivet VGR:s som arbetsgivare
och dels kompetensförsörjning i Västra Götaland (Gunilla Levén, M)

-

Nationell ambulansflygplansflotta (Annika Tännström, M)

-

Sweden Game Arena, Högskolan i Skövde (Jan Alexandersson, V)

Nomineringsprocessen pågår och ett slutgiltigt beslut om programinnehåll tas av
regionstyrelsen den 21 mars 2017.
Sammanfattning av ärendet

Samrådet för externa relationer informeras om processen inför Almedalen 2017.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 170127

Skickas till



Staffan Lund, staffan.lund@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§6
Information


Rapport från Västra Götalandsregionens externa arbete



Former för samrådet för externa relationer

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

