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§ 63/22
Fyllnadsval Janne Jansson, Mariestad
SKBKF2022.0119

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 63/22

Beslut
Direktionen beslutar att entlediga Ida Ekeroth Clausson från sitt uppdrag som ersättare i 
Skaraborgs Kommunalförbunds direktion.

Direktionen beslutar att välja Janne Jansson som ersättare i Skaraborgs Kommunalförbunds 
direktion resterande mandatperiod.

Bakgrund
Vid Mariestads kommuns fullmäktigesammanträde 2022-10-31 valdes Janne Jansson som 2:e vice 
ordförande och tillika oppositionsråd för mandatperioden 2022-2026.

Handlingar
        

Skickas till
Mariestads kommun
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§ 64/22
Fyllnadsval Gunilla Druve Jansson och Ylva Pettersson 
samt entledigande av Per-Åke Pettersson, Skara
SKBKF2022.0118

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 64/22

Beslut
Direktionen beslutar att entlediga Ylva Petersson och Per-Åke Peterson från sina uppdrag i 
Skaraborgs Kommunalförbunds direktion som ordinarie ledamot respektive ersättare.

Direktionen beslutar att välja Gunilla Druve Jansson som ordinarie ledamot och Ylva Peterson som 
ersättare i Skaraborgs Kommunalförbunds direktion resterade mandatperiod.

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Skara kommun har vid sammanträde 2022-10-17 valt Gunilla Druve Jansson 
som kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd för mandatperioden 2022-2026. 
Och Ylva Petersson till Kommunstyrelsens andre vice ordförande tillika oppositionsråd för 
mandatperioden 2022-2026.

Handlingar
        

Skickas till
Skara kommun
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§ 65/22
Statsbidrag för suicidpreventivt arbete, fördelning av 
kvarvarande medel
SKBKF2022.0108

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 65/22

Beslut
Direktionen beslutar att notera socialchefernas beslut och lägga ärendet till handlingarna.

Bakgrund
Sedan 2020 har kommunalförbundet kunnat rekvirera statsbidrag för suicidpreventivt arbete. De 
regionala handlingsplanerna Psykisk hälsa och Suicidprevention styr och stödjer arbetet och har 
antagits av samtliga kommuner. Suicidprevention är en utmaning som bör hanteras 
förvaltningsövergripande.

För kommunerna i Skaraborgs räkning är det Socialchefsgruppen som beslutar om fördelning och 
inriktning. Gruppens beslut förankras i Kommunchefsgrupp och Direktion.

Kommunchefer har sedan 2020 utsett kontaktpersoner som drivit och hållit samman arbetet i 
respektive kommun. I samtliga kommuner finns nu uppbyggda strukturer för ett långsiktigt, hållbart 
och förvaltningsgripande suicidpreventivt arbete samt handlings-/aktivitetsplan. Kommunerna har 
också genomfört ett antal utbildningsinsatser främst riktade till anställd personal, men också till 
allmänhet och samverkansparter. Fem kommuner har utbildat YAM-instruktörer.

Socialchefsgruppens beslut
Utifrån att kontaktpersoner, strukturer och handlingsplaner nu finns i samtliga kommuner, har 
Socialchefsgruppens beslutat att kvarvarande medel (2,7 mkr) fördelas till kommuner för användning 
utifrån egna, kartlagda behov. Medlen fördelas enligt befolkningsnyckel.

Människor som lever med någon som har psykisk ohälsa, gör suicidförsök eller genomför suicid, 
behöver stöd. Därför har socialchefsgruppen beslutat att fördela 600 tkr till kommunernas 
anhörigstödsverksamheter. Medlen var avsedda för 50% projektledare tillsammans med 
vårdsamverkan, men planen reviderades.

Parallellt med kommunernas suicidpreventiva arbete pågår ett suicidpreventivt arbete i 
Vårdsamverkan Skaraborg. Beslut om fördelning av medel och inriktning görs i styrgrupp 
Vårdsamverkan och återfinns i Delregional aktivitetsplan psykisk hälsa tillsammans med 
aktiviteterna Barns och ungas psykiska hälsa, Samsjuklighet och SIP/Samverkanskompetens.
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§ 66/22
Information angående revidering av ägardokument för 
Gryning Vård AB
SKBKF2022.0114

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 66/22

Beslut
Direktionen godkänner informationen och tar upp ärendet för beslut vid direktionens möte i 
december 2022.

Bakgrund
Bolaget Gryning Vård verkar på en konkurrensutsatt marknad som har
förändrats mycket sedan bolaget startade. Under 2019-2020 har fokus för
bolaget legat på ett omställningsarbete för att möta de nya marknadsförutsättningarna. Under 
våren 2021 beslöt ägarna att uppdra åt EY att undersöka civilrättsliga och bolagsrättsliga 
förutsättningar för en eventuell avyttring av aktier i Gryning Vård AB. Ett PM togs fram för 
diskussion vid ägarmötet i juli 2021. Det konstaterades vid detta ägarmöte att inte fanns 
förutsättning för beslut om avyttring Det konstaterades samtidigt att ägarrepresentanterna bör 
få i uppdrag att se över och vid behov uppdatera ägardirektiv, konsortialavtal och 
bolagsordning. Syftet är att säkra att bolagets ändamål stämmer överens med kommunernas 
behov och minska den ekonomiska risken för ägarkonstellationen över tid.

Direktionen uppdrog 2022-02-04 åt GR:s ägarrepresentant för bolaget att tillsammans med 
övriga kommunalförbunds ägarrepresentanter se över och vid behov ta fram förslag på 
uppdatering av ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordning samt styrelsesammansättning. 
Övriga kommunalförbunds styrelser/direktioner har gett motsvarande uppdrag till sina 
ägarrepresentanter. Eventuell uppdatering ska vara genomförd senast till Grynings 
bolagsstämma 2023. GR:s förbundsdirektör har lett processen med översynen, enligt uppdrag 
från ägarsamrådet 2022-06-15. Avstämning har underhand skett med övriga ägarombud samt 
vid behov även med bolagets styrelse och ledning. Föreliggande förslag till ägardokument har 
tagits fram för godkännande i kommunalförbundens beslutande församlingar under vintern 
2022-2023.

Vid dagens möte presenterar företrädare från GR genomförd översyn och förslag till ändringar i 
bolagets styrande dokument.
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Handlingar
Reviderade ägardokument för Gryning Vård AB 2022-10-31.docx                                                                                                                                                    
Nytt Ägardirektiv utkast 2022-10-21.pdf                                                                                                                                                    
Ny Bolagsordning utkast 2022-10-21.pdf                                                                                                                                                    
Nytt aktieägaravtal (Konsortialavtal ) utkast 2022-10-21.pdf
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§ 67/22
Bilda en Kinnekulletåggrupp för att samla och tillvara 
kommunernas intressen av framtida tågtrafik.
SKBKF2022.0110

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 67/22

Beslut
Direktionen beslutar att uppdra åt förbundsdirektören i Skaraborgs Kommunalförbund att bilda en 
Kinnekulletåggrupp.

Bakgrund
Kinnekullebanan är den oelektrifierade järnvägssträckan mellan Håkantorp och Gårdsjö. Dagens 
Kinnekulletåg trafikerar i huvudsak sträckan Hallsberg-Herrljunga med några förlängda direktturer 
till Örebro och Göteborg. Trafiken sker både på Västra stambanan, Älvsborgsbanan samt 
Kinnekullebanan. 

Under de senaste åren har det pågått diskussioner kring tågfordon och drivmedel. Det har också 
kommit förslag på förändringar i trafikering där fordonsfrågan är en avgörande förutsättning för den 
framtida trafiken. En del av de förslagna förändringarna är i enlighet med den politiskt förankrade 
Målbild Tåg 2028, medan andra förslag gör stora avsteg ifrån målbilden. 

Kinnekullebanan har ett stort underhållsbehov, där stora delar av bankroppen behöver byggas om. 
Den reinvestering som fanns med i tidigare Nationell plan 2018-2029, återfinns inte i den nya planen 
(2022-2033) som beslutades i juni 2022. 

När det gäller tågtrafiken på den oelektrifierade Kinnekullebanan hänger frågor kring infrastruktur, 
fordon och tågtrafik tydligt ihop. 

Skaraborgs kommuner utmed Kinnekullebanan behöver bli tydligare i kommunikationen kring 
Kinnekullebanan samt kring framtida trafikering och fordonsfrågor kopplat till Kinnekulletåget. 
Därför föreslås bildandet av en Kinnekulletåggrupp. Skaraborgs Kommunalförbund föreslås få 
uppdraget att facilitera Kinnekulletåggruppen.

Beredning
Formerna för gruppen, politisk förankring, tjänstepersoners medverkan med mera bör diskuteras i 
KC-nätverket samt Presidiet.

        

https://tagtidtabeller.resrobot.se/tidtabell/_30049.pdf
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§ 68/22
Information om rekvirering av kommunernas 
medfinansiering av E20
SKBKF2022.0116

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 68/22

Beslut
Direktionen tackar för informationen som läggs till handlingarna.

Bakgrund

2028 beräknas E20 genom Skaraborg vara färdigbyggd. Kommunerna i Skaraborg är med och 
medfinansierar i enlighet med det Huvudavtal som tecknades 2014, samt Tilläggsavtal som 
tecknades 2020. För 2022 års medfinansiering har Skaraborgs 15 kommuner att betala 81.745.413 kr. 

Kommun % 2022

Essunga 2,013%               1 645 535 kr 

Falköping 12,260%             10 021 988 kr 

Grästorp 1,281%               1 047 159 kr 

Gullspång 2,196%               1 795 129 kr 

Götene 7,503%               6 133 358 kr 

Hjo 0,915%                  747 971 kr 

Karlsborg 0,549%                  448 782 kr 

Lidköping 14,822%             12 116 305 kr 

Mariestad 13,997%             11 441 905 kr 

Skara 10,430%               8 526 047 kr 



Skaraborgs Kommunalförbund Sammanträdesprotokoll

Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte         Datum: 2022-11-11 kl. 08:30-12:00
                                                                      10 (19)

Skövde 20,677%             16 902 499 kr 

Tibro 1,098%                  897 565 kr 

Tidaholm 1,098%                  897 565 kr 

Töreboda 2,378%               1 943 906 kr 

Vara 8,783%               7 179 700 kr 

100,000%             81 745 413 kr 

Fakturor skickas ut i november ifrån Skaraborgs Kommunalförbund, och Skaraborgs samlade 
medfinansiering för 2022 ska vara Trafikverket tillhanda senast 2022-12-31.

Indexuppräkning upphör ifrån juli 2022
När E20 projektens totala upparbetning når 1333mnkr upphör uttaget av index för medfinans. Datum 
då detta uppnåddes var i mitten av juli 2022, därmed skall index för 2022 endast omfatta de sex 
första månaderna när detta rekvireras under 2023. Under 2023 kommer därför en definitiv betalplan 
för kommande års medfinansiering, som därefter inte indexuppräknas. 2022 års betalplan innehåller 
en senareläggning av medfinans till år 2026 i form av en likviditetsförskjutning som inte 
indexuppräknas.

Handlingar
        

Skickas till
Medlemskommunerna
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§ 69/22
Höstens politiska samtal VGR och kommunerna
SKBKF2022.0113

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 69/22

Beslut
Direktionen tackar för ett bra samtal och gott samarbete under mandatperioden.

Presidierna för regionalautvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden vill ha en 
regelbunden politisk dialog med de 4 kommunalförbunden, där direktionerna har möjlighet 
att lyfta aktuella frågor.
Den 11 oktober 2022 besöks Skaraborgs Kommunalförbund av representanter från de olika 
presidierna.

Frågor som Direktionen vill lyfta:

Etablering/följdetableringar;
Det pågår ett arbete med att etablera en battericellsfabrik i Mariestad. Denna och de förväntade 
följetableringar kräver en samordning av samhället. Direktionen önskar inleda diskussionen kring 
hur samordning kan ske mellan VGR och kommunerna.

Kompetensförsörjning, internationell house;
Svensk och internationell kompetens kommer att behövas. Direktionen ser ett behov samtal kring 
detta.

Gröna näringar;
Utvecklingsområdet Gröna näringar är särskilt starkt i Skaraborg. Under åren har diskussion förts om 
att Skaraborg ska ta ett extra ansvar inom exempelvis livsmedelsfrågor med flera. Direktionen 
önskar fördjupa denna dialog inför ett framtida ställningstagande.

Infrastruktur, Kollektivtrafik;
Mot bakgrund av att det pågår stora och omfattande etableringar och andra samhällspåverkande 
insatser görs bedömningen att de grundläggande förutsättningarna för planering av infrastruktur och 
kollektivtrafik ändras. Direktionen undrar om det är läge revidera planeringsförutsättningarna? 
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§ 70/22
Delregionalt kollektivtrafikråd i eventuellt ny skepnad
SKBKF2021.0057

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 70/22

Beslut
Medlemskommunerna i Skaraborgs Kommunalförbund föreslås utse kommunstyrelsens ordförande 
som ordinarie ledamot i Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR) och dess oppositionsföreträdare som 
dennes ersättare.

Detta sker mot bakgrund att DKR kan få ett utökat uppdrag där även frågor som berör 
infrastrukturplanering med mera kommer att hanteras.

Bakgrund
Västra Götalandsregionen har fastställt ny politisk organisation att gälla för kommande 
mandatperiod. I den nya organisationen upphör nuvarande Kollektivtrafiknämnd. Ansvar för 
kollektivtrafikfrågorna förs till den nybildade Kollektivtrafik- och Infrastrukturnämnden. Denna 
nämnd får till ansvar att hantera såväl kollektivtrafikfrågor som frågor som berör infrastruktur m.m.

Västra Götalandsregionen har framfört förslag om att dialog mellan regionen och 
kommunalförbunden i dessa frågor kan föras inom ramen för Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR) 
som då ges ett utökat uppdrag. 

Presidiet vid Skaraborgs Kommunalförbund konstaterar att om så blir fallet kommer DKR:s 
beslutstyngd att öka och att kommunerna behöver svara upp med en bemanning som motsvarar detta. 
Ledamöter i DKR har utsetts via separata val i kommunerna.

Förslagsvis utser Skaraborgs Kommunalförbunds medlemskommuner de ledamöter som ingår i 
förbundets direktion att även utgöra representanter i DKR. Det vill säga kommunstyrelsens 
ordförande som ordinarie ledamot och oppositionsföreträdaren i kommunen som dennes ersättare.

Handlingar
        

Skickas till
Medlemskommunerna
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§ 71/22
Uppföljning etableringsarbetet
SKBKF2022.0100

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 71/22

Beslut
Direktionen tackar för informationen som läggs till handlingarna

Bakgrund
I uppdraget ligger att presentera förslag till arbetsstruktur, innehåll och omfattning för att 
lösa Skaraborgs kommuners behov av samordning av bland annat bostadsförsörjning/
samhällsplanering, hantering av följdetableringar, infrastruktur och kollektivtrafik, 
utbildning, kompetensförsörjning och kompetensomställning.

I uppdraget ingår att ta fram förslag till en indikativ finansieringsmodell. 

Direktionen kommer få en särskild roll för politisk samordning inom Skaraborg och med 
aktörer i Västsverige och övriga Sverige. Direktionens presidium blir det beredande organet 
i dessa frågor. 

Innan årets slut ska förbundsdirektören tillsammans med kommundirektörsnätverket 
presentera ett utkast till analys av läget i Skaraborg och behovet av samordning.

Ett urval av aktiviteter efter Direktionsmötet den 7 oktober 2022.
Styrgruppen (kommundirektörerna i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad
- har haft mete med VGR angående samverkan och rollfördelning;
- möte med Länsstyrelsen 
-förankring i hela kommundirektörsgruppen
-Bostadsförsörjningsstrategi Skaraborg – underlag inför upphandling tas fram
-Kollektivtrafik - Gemensam översyn av Skaraborgs infrastruktur initieras tillsammans med 
VGR/Västtrafik
-Infrastruktur - Gemensam översyn av Skaraborgs infrastruktur initieras tillsammans med  VGR, 
trimningsåtgärder / behov kompletteringar
-Extern finansiering -Team med VGR tillsatt (EU, Nationellt, Regionalt)
-Kompetensnavet – bemannat och i drift

Skrivning av uppdraget, med rollfördelning, tidplan pågår – beslutsärende i december 2022.
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§ 72/22
Extra direktionsmöte den 13 januari 2023
SKBKF2022.0115

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 72/22

Beslut
Direktionen beslutar om ett extra direktionsmöte den 13 januari 2023 för att fastställa 
Skaraborgs Kommunalförbunds direktion inklusive presidium för mandatperioden 2023 – 
2026 med mera.

Bakgrund
Med anledning av en ny mandatperiod behöver den nya direktionen fastställas så snart som 
möjligt liksom val av presidium och beslut om firmatecknare.
Presidiet har därför föreslagit ett extra direktionsmöte den 13 januari 2023, då inga övriga 
ärenden finns på agendan utan enbart valärenden. 

        

Skickas till
Medlemskommunerna
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§ 73/22
Rapport från förbundsdirektören 2022-11-11
SKBKF2022.0024

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 73/22

Beslut
Direktionen tackar för informationen som läggs till handlingarna

Bakgrund
Uppdrag från förra mötet
Ökade kostnader för placering inom HVB m.m.

- Uppgiften överlämnad till socialchefsnätverk att studera och återkomma med 
rekommendation.

Elnätskapacitet m.m.
- Kommundirektörerna har haft en första dialog med ett urval av elbolagschefer. Finns 

behov av att lyfta elfrågan frågan Skaraborgsstrategiskt perspektiv. Framför allt för 
att klara pågående omställning av befintliga företag. Tas upp på nästa 
kommundirektörsmöte. 

Statens frånvaro – i synnerhet Arbetsförmedlingen
- Dialog inledd med VGR Regional utveckling och arbetsmarknadschefer. 

Kommundirektörerna konstaterar att frågan ligger utanför förbundets uppdrag och 
bör drivas i ren mellankommunal samverkan.
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§ 74/22
Rapport från VästKom, BHU, SRO
SKBKF2022.0043

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 74/22

Beslut
Ordföranden tackar för informationen.

Bakgrund

Västkom / SRO
Hälso- och sjukvårdsavtalet 
Saknas förutsättningar att teckna reviderat avtal.
Nuvarande avtal gäller. Förlängs med två år.
Till detta finna fyra överenskommelser – varav tre förlängs automatiskt

Överenskommelsen om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård behöver beslutas. 
Förslag – förlängning två i taget. 
SRO 29/11.

FVM
Införandeplan
VGR tar större ansvar
Nytt namn – Millenium
Arbete med option 2 och option 3 läggs ned
VästKom har direktdialog med kommunerna, ej via förbundet, om kostnader.

BHU
Bredbandsutveckling och bredbandsstöd
Det finns pengar kvar för medfinansiering!
Kontakta Eric Åkerlund på VGR
Bredband i Västra Götaland - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)
Lägesrapport ACCEL 
Svenska kraftnät, VGR, Länsstyrelsen har startat en gemensam arena för att underlätta för 
elnätsutbyggnaden i Västsverige. (Detta berör inte produktion)
Elektrifiering - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)
Behovet finns i Skaraborg. Omställning och etablering.

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/digitalisering/bredband/
https://www.vgregion.se/elektrifiering
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Kommunernas elektrifieringsresa
VGR erbjuder stöd (ekonomiskt och kompetens) för kommunerna att utveckla 
Energiplaner/Elförsöjningsplaner – samhällsbyggnadscheferna informeras
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§ 75/22
Anmälningsärenden Direktionen 2022-11-11
SKBKF2022.0021

Behandlat av Datum Ärende
Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 75/22

Beslut
Direktionen beslutar att se ärendena som anmälda.

Handlingar
2022-10-19 Sammanställning Politiskt samråd (SRO)                                                                                                                                                    
Protokoll PSS 221006



Skaraborgs Kommunalförbund Sammanträdesprotokoll

Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte         Datum: 2022-11-11 kl. 08:30-12:00
                                                                      19 (19)

§ 76/22
Övriga frågor
SKBKF2022.0025

Behandlat av Datum Ärende
Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 76/22

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Bengt Sjöberg ger rapport från senaste mötet med gruppen Politiskt samråd för Naturbruk.
Angående nytt samverkansavtal kring naturbruksavtal väntas samtliga kommuner ha undertecknat 
avtalet innan årsskiftet.
Den särskilda gruppen Politiskt samråd för Naturbruk föreslås upphöra. Den politiska dialogen 
mellan kommunerna och regionen kommer framöver att föras inom ramen för Beredningen för 
hållbar utveckling (BHU).
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