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Skaraborgs 
Kommunalförbund



Förbundet ska särskilt 
arbeta med

• Tillväxt och 
utvecklingsfrågor

• Verksamhetsstöd och 
intressebevakning

• Företräda kommunerna i 
samarbete med andra 
samverkanspartners 

2017-05-032



Skaraborgs utmaningar

• Befolkningsutveckling 

• Nya arbetstillfällen /

Nya branscher

• Utbildningsnivå /

Kompetensförsörjning

• Infrastruktur /

Kommunikationer

Foto: Cykla längs Göta kanal, Mariestads Turistbyrå 
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2017-05-034

Vad har gjorts?
Vad pågår ?
Vad planeras?



Allmänt

2017-05-035

• Uppföljt och reviderat tillväxtprogram 

• Formulerat mål att bli en arbetsmarknadsregion

• Integrationsprojekt uppstartat

• Samverkan i folkhälsofrågor etablerat

• Skaraborgsdagen 2017 planerad

• Styrelseutvärdering genomförd
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Genomförandeplan för 

Skaraborg 2017 - 2020

Bygger på VG2020 

tillväxt och utvecklingsstrategi för perioden 2014-2020



Regional utveckling

Näringsliv

• Gröna näringar

• Tillverkande industri

• Besöksnäring

• Kunskapsintensiv tjänstesektor / IT

2017-05-037



Stödsystemet i Skaraborg

Idé

Ung 
företagsamhet

Drivhuset

Framtiden 
(GSP)

Nyföretagarcentru
m

ALMI

IFS 
Affärsrådgivare

ALMI Innovation

Starta

Drivhuset

Nyföretagarcentru
m

Coompanion

GSP Inkubator

ALMI 

IFS 
Affärsrådgivare

Driva

Connect Väst

GSP Open
Arena

Lokalproducerat 
i Väst

ALMI

Utveckla

GSP Open
Arena

Connect Väst

IDC

Högskolan i 
Skövde

ALMI



Regional utveckling

Kompetensförsörjning

• Kompetensforum, stärkt roll och funktion 

som det strategiska navet

• Branschrådsutveckling

• Kommunernas egna personalförsörjning

2017-05-039



10

Bjarne Pettersson, 
regionchef Skaraborg

Rogher Selmosson
Skol-och utbildn.chefer

Johan Strömberg
Vux Skaraborg,
AME

Thomas Nilsson, Vd

Niklas Pettersson, 
Branschstrateg Anders Poutiainen, 

Försvarsmakten, HR

Noél Holmgren, 
Prefekt biovetenskap

Per Garenius
Näringslivschefer

Jan Fransson
Kommunchefer

Rasha Abdul-Rahman, 
arbetsmarknadsutbildning

Catarina Carlehed
Skaraborgs kommunalförbund

Kompetensforum Skaraborg

Stefan Wallenå, 
Personalchefer



Regional utveckling

Kultur

• Betonat vikten av kulturen som tillväxtfaktor

• Barn- och ungdomskulturen främjas

• Stärker Skaraborg som en aktiv och 

nyskapande kulturregion

• Stärker den kulturella infrastrukturen

• SKL´s årliga nationella kulturkonferens

• KASTiS (kulturarv och spelteknologi i 

Skaraborg)11



Hållbar 
samhällsutveckling

-Nationella och regionala infrastrukturplaner

-E20

-Prioriterade vägar

-Västra Stambanan
-Kinnekullebanan
-Strukturbild Skaraborg
-Kollektivtrafik

-Bredbandsutbyggnad via UBit-gruppen
-Genomförda åtgärdsvalsstudier (ÅVS)

2017-05-0312



Kunskapsutveckling

Måldokumentet Utbildning Skaraborg

Samverkan kring alla skolformer 

Skolutveckling från förskola till yrkeshögskola

Målstyrning

• Tillväxt och kompetensförsörjning

• Höjd utbildningsnivå

• Ökad kvalitet



Kunskapsutveckling

• Gymnasieutredning

• Lärarutbildning

• Utvecklad nätverksamverkan

• Kvalitetsuppföljning har genomförts

• Praktikanskaffningsverktyg

• Antagningskansli & Gymnasiesamordning

• Utveckling av collegeformerna (TC & VOC)

• Fullföljda studier

• Utveckling av projektverksamheter

2017-05-0314



Välfärdsutveckling

• Vårdsamverkan Skaraborg
- Äldre
- Barn och unga

- Vuxna/Psykiatri/Missbruk/Funktionsnedsättning

• Samordnad och effektiv kunskapsstyrning

• Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet

• Revidering av Hjälpmedelsavtalet

• ”Skaraborgsmodellen” Mobil Närvård

• Framtidens vårdinformationsmiljö

• E-hälsa
2017-05-0315



2017-05-0316

Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Tre behovsområden att samverka kring

- Informationssäkerhet

- Kommunala innovationer

- Digitalisera Skaraborg



2017-05-0317

Integrationssamordning

• Etablering av struktur för samverkan

• Samverkan kring kommuntal

• Samverkan med civila samhället inom 
integration

• Tillgång till extern finansiering av utvecklings-
medel

• Projekt ”InVäst”, kompetensutveckling av Sfí
personal



Basfin Västkom VGR Tillv med    SKB kom         TILLFÄLLIGT

Välfärdsutv                3 2

Kunskapsutv              1 4,75                      4,9

Regional utv              1,4 0,6 1 3,25

Hållb samh utv 1 1

IT utv 1

Adm/ledn/info  2

8,4 1              0,6           1              4,75  =15,75         11,15

Antal personer 18              18

Varav män  4 6

kvinnor 14                    12

Personal
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Skaraborgs 
Kommunalförbund



Utvärdering av styrelsen

Skaraborgs kommunalförbund
Slutrapport

Antal svar: 31



Utvärdering av styrelsen



Utvärdering av styrelsen



Utvärdering av styrelsen



Utvärdering av styrelsen
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Skaraborgs 
Kommunalförbund



Enkäten skickades till 286 personer och 182 av dessa svarade. 



Enkäten skickades till 286 personer och 182 av dessa svarade. 



Regeringen

Västra Götalandsregionen





Vad är viktigt ?
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• Restid
• Trafiksäkerhet
• Miljö
• Biljettsystem

Utmaningar !
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Mobil Närvård Skaraborg

Förbundsfullmäktige 2017-04-28



Skaraborgs Sjukhus

Innehåll

• Bakgrund – Varför behövs? För vem? När startade det

• Vad är Mobil Närvård?

• Vad innebär ledning och styrning i samverkan? 

– Organisation

– Ledning stödstruktur samt lärande nätverk

• Resultat
– Nyttoeffekter för kommunerna

• Hur långt har vi kommit i Skaraborg

• Utveckling i hela Västra Götaland 



Skaraborgs Sjukhus

Varför behövs Mobil Närvård



Skaraborgs Sjukhus

Övergripande slutsatser från den Statliga 

utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2) 

• Framtiden innebär mer öppen vård – mer avancerad vård 

utanför sjukhusen

• Sveriges sjukhustunga system behöver förändras för att 

bättre möta framtidens behov.



Skaraborgs Sjukhus



Skaraborgs Sjukhus

När startade det?

2001 Västra Skaraborg (Modell på plats 2011)

2013 Skaraborg

2014 Västra Götaland



Skaraborgs Sjukhus

Mobil närvård – Tvärprofessionella team



Skaraborgs Sjukhus

Styrgrupp VårdsamverkanStyrgrupp Vårdsamverkan

PSSPSS

SG*

BoU

SG

VPoM

SG

GDP

Berednings-

grupp

Berednings-

grupp

FoU

PSG**

VVGVVG

* SG= Samverkansgrupp

** PSG= Patientsäkerhetsgruppen

BoU= Barn och Unga

VPoM= Vuxna, Psykiatri och Missbruk

GDP= Geriatrik, Demens, Palliativ vård och Stroke

OLG

V, N, S

Väst-

bus

Tre-

part

KoordinatorerKoordinatorer

Vårdsamverkan  - Organisation 



Skaraborgs Sjukhus

Vårdsamverkan Skaraborg - Närvårdsarbetet
L
e
d
n
in

g
s
s
tr

u
k
tu

r

• Styrgrupp 
Vårdsamverkan 

• Samverkan geriatrik, 
demens och palliativ 
vård

• Operativa 
ledningsgrupper

• Samverkan i varje 
kommun

S
tö

d
s
tr

u
k
tu

r • Nätverksträffar  
”teamarbete” närmast 
individen

• Utvecklingsgrupper 
vård i livet slut

• Utvecklingsgrupp 
stroke

L
ä
ra

n
d
e
 n

ä
tv

e
rk• Koordinatorer

• Implementering och 
utveckling av 
närvårdsarbetet i 
Skaraborg

• Anordna och planera 
lärande nätverksträffar, 
utbildningsdagar, 
seminarier och 
planeringsdagar.

• Följa upp resultat



Skaraborgs Sjukhus

Resultat – Gemensamma Nyttoeffekter

I det samordnade arbetssättet ligger fokus på att ha en gemensam och ”sömlös” lösning för individen, 

vilket i slutändan gynnar samtliga parter (huvudmän, verksamhet och individ/närstående). 

• Effektiv resursanvändning 

• Ökad trygghet och förtroende 

• Minska omplaneringar och onödiga förflyttningar. Vård och omsorg på rätt nivå

• Positiv samarbetskultur, förbättrad arbetsmiljö

• Drastisk minskning av akutbesök och oplanerade inläggningar inom slutenvården (mellan 80-90%)



Skaraborgs Sjukhus

Resultat: Nyttoeffekterna för kommunerna

• ökad kontinuitet av läkarmedverkan i teamet ökar trygghet och flexibilitet

• Kommunerna upplever det ökande läkarstödet som viktigt för att hemsjukvården ska fungera och få 

mer tid till det förebyggande och stödjande uppdraget

• att ha en fast läkarkontakt att vända sig, som känner individen, bidrar till en tidsbesparing.

• proaktiva arbete: Genomförande av medicinska vårdplaner med en tydlig planering för individen 

bidra till ökad trygghet  samt ökad patientsäkerhet

• förbättrad tillgänglighet av specialistkompetens i verksamheten.

• genom teamarbete sker ett ökat lärande mellan professioner och organisationer.



”Jag hade 15 

inläggningar eller 

akutbesök på ett år 

innan jag fick hjälp 

av teamet”

”Jag har inte varit inlagd 
sen jag fick kontakt med 
närsjukvårdsteamet och 
jag har inte behövt 
larma”

”De håller reda på vanliga 
vardagen och underlättar 
för oss anhöriga och gör 
oss trygga””Jag åkte in och ut i 

akutsjukvården i tre 
års tid. Nu har teamet 
hjälpt mig och det är 
ordning och reda”

Röster från vård- och omsorgstagarna



”Detta är ett 
patientorienterat 
arbetssätt som sparat 
resurser 

Vad tycker medarbetarna

Kunskap sprids och 
kommer till nytta även 
för de individer som inte 
är inskrivna i någon 
mobil verksamhet

Patientsäkerheten ökar när 
hemsjukvårdsläkaren kan 
sätta ut/ändra ut medicinering 
som vi kan kolla effekten av 
och snabbt återrapportera till 
honom



Skaraborgs Sjukhus

Vad pågår nu och hur långt har vi 

kommit; Mobil Närvård



Skaraborgs Sjukhus

Planering 2017 Mobil Närvård i Skaraborg

• Närsjukvårdsteam och palliativa team finns i hela Skaraborg. Hemsjukvårdsläkare på plats 

i  12 av 15 kommuner

• Utvecklingsmedel till Skaraborg 17,2 miljoner 2017

• Utvärdering och forskning: regionala medel samt ansökan Skaraborgsinstitutet. Tre 

forskare (Högskolan i Skövde samt Chalmers)



Skaraborgs Sjukhus

Utvecklingsmedel för Mobil närvård 

Hela 45 av länets 49 kommuner kommer få Mobil närvård under 2017 
84 miljonerna som avsatts för fortsatt breddinförande delas 

Ändra i regelverk/styrsystem ex Krav och Kvalitetsboken, Hälso- och sjukvårdsavtalet

Beslut: in i Krav och kvalitetsboken för finansiering hemsjukvårdsläkare 2018

Nationellt: samverkan andra aktörer i Sverige samt SKL, Vårdanalys

Mobil Närvård i Västra Götaland
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Digitalisera Skaraborg



Operativ nivå

Taktisk nivå

Strategisk nivå



Informationssäkerhet



Bakgrund - pilotprojekt

Skaraborgs innovationssluss



Innovationssluss 

Skaraborg arbetar med 



Skaraborgs kommuner

Skaraborgs kommuner

Idé
Idé

Idé
Idé

Innovation
Innovation Innovation

Innovation

Alternativa 
innovationsmiljöer

Skaraborgs innovationssluss

Idé



Skaraborgs innovationssluss

Kommunernas bidrar 
med:
Idéer

Tid

Eventuell finansiering

Innovationsslussen 
bidrar med:
• Hitta bäst lämpade miljö att utveckla 

idén i

• Testa en idés potential

• Hitta finansiering till att utveckla idén

• Utveckla iden så den går att 
implementera i verksamheten

• Implementera idén i verksamheten

• Sprida innovationen till andra

• Utbilda kommunernas ledare och 
medarbetare i att etablera ett 
idégenererande arbetsklimat

• Sprida andras idéer till Skaraborg 
och Skaraborgs idéer till resten av 
världen



Digitalisera Skaraborg



Varför Digitalisera Skaraborg?



Varför Digitalisera Skaraborg?



Varför Digitalisera Skaraborg?



Digitalisera Skaraborg –

regionalt



Digitalisera Skaraborg –

nationellt

Utvecklar och förvaltar  
gemensamma digitala 

lösningar inom alla 
verksamhetsområden. 

Hittills främst 
inriktning på e-hälsa. 

Experter på: 
Infrastruktur, 

arkitektur,  
projektledning, 

utveckling, löpande 
förvaltning. 



Tack!

Maria Nilsson
@ maria.nilsson@skaraborg.se

@MariaDigit

maria.nilsson@skaraborg.se

www.skaraborg.se
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