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Informationer
Kommuntal och kommuntalsprocessen, Daniel Uddling, Länsstyrelsen Västra 
Götaland

Länsstyrelserna arbeta för att stärka och främja kommunernas beredskap och kapacitet och 
beslutar om kommuntal. För att förbättra nyanlända personers etablering på 
arbetsmarknaden och i samhället är alla kommuner skyldiga att, efter så kallad anvisning, 
ta emot nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd för bosättning. Hur många 
nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av 
det kommuntal som Länsstyrelsen beslutar om. 

Kommunernas kommuntal 2023 presenteras
Fram till 26 oktober har länets kommuner möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och 
föreslå omfördelningar av kommuntal mellan kommuner, genom att mejla till 
esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Observera att önskemål om omfördelningar mellan kommuner ska vara förankrade på 
kommunledningsnivå i samtliga berörda kommuner.

mailto:esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 42/22
Entledigande av Rasmus Möller Lidköpings kommun
SKBKF2022.0090

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 42/22

Beslut
Direktionen beslutar att entlediga Rasmus Möller från sitt uppdrag som ersättare i 
Skaraborgs Kommunalförbunds direktion samt att platsen efter Rasmus Möller tillsvidare 
lämnas vakant.

Bakgrund
Lidköpings kommuns fullmäktige har vid sammanträdet 2022-06-20 entledigat Rasmus 
Möller från uppdraget som ersättare i Skaraborgs Kommunalförbunds direktion. Lidköpings 
kommuns Fullmäktige meddelar att platsen efter Rasmus Möller lämnas vakant.

Handlingar
KF § 87 Entledigande och fyllnadsval 2022

Skickas till
Lidköpings Kommun
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§ 43/22
Mötestider Direktionen 2023
SKBKF2022.0093

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 43/22

Beslut
Direktionen beslutar att fastslå mötestider 2023 för Skaraborgs Kommunalförbunds 
direktion.

Bakgrund

Direktionen sammanträder vanligtvis på fredagar och heldag, kl 08:30 – 16:00, om ingen annan tid 
angivits i kallelsen.

Förslag till mötestider 2023

Direktionen          Presidie

 2-3   februari (lunch-lunch)     (23 Januari)
          Ny mandatperiod, utb för gamla och nya ledamöter.
9-10  mars          ( 27 Feb)
          Heldagar tillsammans med kommundirektörer
14      april      (3 april)
12      maj         (2 maj obs tisdag)
16      juni         (29 maj)
8       september         (28 augusti)
13     oktober                             (2 oktober)
         Heldag tillsammans med kommundirektörer
10     november    (30 oktober)
8       december          (27 November)

        

Skickas till
Medlemskommunerna



Skaraborgs Kommunalförbund Sammanträdesprotokoll

Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte            Datum:  2022-09-02 kl. 08:30
                                                                                                                                    6(18)

§ 44/22
Delårsbokslut 2022-07-31
SKBKF2022.0094

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 44/22

Beslut
Direktionen beslutar att godkänna det upprättade delårbokslut per 2022-07-31.

Bakgrund
Kansliet har tillsammans med förbundets ekonom tagit fram ett delårsbokslut med 
förvaltningsberättelse, per den 31 juli 2022.

Periodens ekonomiska resultat
De första månadernas resultat visar ett överskott på 640 tkr För helåret 2022 visar på ett överskott i 
storleksordningen 500 tkr. 
Förbundet har ett eget kapital på 6,6 mkr och som täcker förbundets pensionsåtaganden.
Sjukfrånvaron är låg.
Pensionsskulden hanteras av SKR:s Pensionsstiftelse

Händelser av väsentlig betydelse
Skaraborgsdagen
Delregional utvecklingsstrategi Skaraborg har fastställts
Kulturplan för Skaraborg är ute på remiss
Medel har beviljats till Delregional kunskapsnod för Fullföljda studier och inrättande av 
Kompetensnavet -Skaraborgsinsatser för omställning i Skaraborgs arbetsliv.
Färdplan för God och nära vård och nytt Hälso-och sjukvårdsavtal har överlämnats till kommunerna 
för fastställande.
Business Region Skaraborg har och har haft flera etableringsförfrågningar tillsammans med 
Skaraborgs kommuner

Förbundets revisor (PWC) granskar delårsbokslutet 2022-08-25

Handlingar
Utkast PWC
Slutversion delårsrapport 2022_ssv

Skickas till
Medlemskommunerna
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§ 45/22
Uppdrag om att möta Skaraborgsgemensamma behov 
med anledning av stor etablering i Mariestad och andra 
etableringar i Skaraborg
SKBKF2022.0088

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 45/22

Beslut
1. Direktionen konstaterar att AB Volvos etablering av en battericellsfabrik i Mariestad 

och dess följdinvesteringar kommer att medföra positiva effekter för samtliga 
kommuner i Skaraborg. Parallellt pågår andra större och mindre etableringar i 
Skaraborgs kommuner. För att lyckas med de åtaganden som krävs i samband med 
etableringsarbetet krävs ett gemensamt och kommunövergripande engagemang 

2. Förbundsdirektören får i uppdrag att tillsammans med kommundirektörsnätverket 
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.

3. 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.

4. Innan årets slut ska förbundsdirektören tillsammans med kommundirektörsnätverket 
presentera ett utkast till analys av läget i Skaraborg och behovet av samordning enligt 
punkt 2.

5. Direktionen ska löpande få information om hur arbetet fortskrider

Bakgrund
Onsdagen den 3 augusti 2022 meddelade AB Volvo att bolaget har för avsikt att etablera en 
storskalig serieproduktion av battericeller i Mariestad. Vid jämförbara etableringar, exempelvis i 
Skellefteå, påverkar satsningar av denna omfattning en hel region. Etableringen i Mariestad omfattas 
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fortfarande av sekretess men man det är rimligt att vid jämförelse med likande beslut anta att det 
åtminstone kommer bli ett par tusen anställda direkt i fabriken. Utöver detta kommer det att enligt 
gängse beräkningsmodell generera ytterligare 2-3 arbetstillfällen i det omgivande samhället per 
arbetstillfälle i fabriken. Dessa personer kommer att bo och leva inom hela Skaraborg.
Skaraborg har genom sin struktur som Nätverksstad stora möjligheter att dra gemensam nytta av 
denna etablering. Det kommer även att krävas gemensamma resurser för att lösa ut de åtaganden som 
kommer att krävas och för att skapa genomförandekraft tillsammans med regionala och nationella 
aktörer och stödsystem. 

Mariestads kommun har i en skrivelse till Skaraborgs Kommunalförbund framfört behovet av att det 
sker en samordning på Skaraborgsnivå och kommunen önskar att Skaraborgs Kommunalförbund tar 
ansvar för att leda och resurssätta organisationen för det övergripande arbetet. Mariestads kommun 
pekar särskilt ut fem stycken insatsområden:

1. Bostadsförsörjningsprogram för hela Skaraborg.
2. Program för etableringar och utbyggnad av befintliga företag.
3. Infrastruktur för Skaraborg.
4. Utbildning och kompetensutveckling inriktad på industriell omställning
5. Kompetensförsörjning och inflyttarservice

Mariestads kommun ser även att det behöver bildas en särskild (politisk) styrgrupp och 
tjänstemannagrupp för styrning. 

Förbundsdirektörens bedömning

Flera av de angivna områdena finns redan i förbundets uppdrag. I arbetet med en liknande 
etableringsprocess (Northvolt/Volvo Cars) har samverkansrelationer med bland annat Västra 
Götalandsregionen skapats. Förbundet har beviljats projekt kring kompetensomställning 
”Kompetensnavet” och driver projekt kring inflyttarservice. Dessa arbeten kan skalas upp genom 
detta AB Volvos etableringsbeslut. 

För att kunna driva arbetet på ett strukturerat sätt krävs ett samordnat arbete inom förbundet, 
tillsammans med kommundirektörer och direktionen. 

Handlingar
Skrivelse till Skaraborgs Kommunalförbund.pdf
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§ 46/22
Frisök för gymnasiala yrkesutbildningar på Komvux i 
Skaraborg
SKBKF2022.0092

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 46/22

Beslut
Direktionen beslutar att frisök gällande gymnasiala yrkesutbildningar på Komvux införs 
mellan samverkande kommuner inom regionalt yrkesvux under budgetåret 2023.

Bakgrund
16 juni 2022 fattade riksdagen beslut enligt betänkandet ”arbetsmarknadens behov ska vägas in vid 
planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå (UbU25)” För Komvux del 
innebär det att vi ska ta hänsyn både till den enskildes efterfrågan på utbildning och 
arbetsmarknadens behov av kompetens när utbud planeras och dimensioneras. Vidare skall det vara 
fritt för den enskilde att söka utbildningar inom primärt samverkansområde. Lagändringarna börjar 
gälla den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

I Skaraborg samverkar kommunerna sedan länge kring gymnasiala yrkesutbildningar på Komvux när 
det gäller utbud och dimensionering genom en organisation vi kallar KomX. Medborgare i 
Skaraborgs kommuner kan redan idag söka fritt till de flesta yrkesutbildningar, förutom till Vård- 
och omsorg. Eftersom Vård- och omsorgsutbildningen är den volymmässigt absolut största 
utbildningen med flest utbildningsplatser betyder att många utbildningsplatser fortfarande kräver ett 
beslut om interkommunal ersättning från hemkommunen. Så för att uppfylla kraven i ovan nämnda 
riksdagsbeslut, behöver vi fördjupa och utveckla vår samverkan så att även för Vård- och 
omsorgsutbildningen blir fritt för den enskilde att söka utbildningsplats i Skaraborgs 
samverkansområde.

En viktig fråga i detta sammanhang är vilken effekt detta får på respektive kommuns budget. Redan 
idag medfinansierar varje kommun sina utbildningsplatser inom Vård- och omsorg med 30 % enligt 
regelverket för statsbidraget om regionalt yrkesvux. Om antalet utbildningsplatser ligger på samma 
nivå så innebär det inte någon ökad kostnad totalt för Skaraborgs kommuner. Exakt hur 
medfinansieringen skall fördelas om Vård- och omsorgsutbildningen inkluderas i KomX med frisök 
behöver utredas och får bli en del av arbetet med implementeringen.

Alla som arbetar med yrkesutbildningar inom Komvux är medvetna om den utmaning vi står inför 
när vi ska kompetensförsörja ett Skaraborg som har som mål att nå 300 000 invånare och bli en 
arbetsmarknadsregion. För att klara det finns det under mål tre i den delregionala 
utvecklingsstrategin insatsområden och önskade effekter som tydligt pekar på vikten av en väl 
etablerad samverkansstruktur så att vi kan möte behovet av kompetens från arbetslivet. 
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Många saker i detta arbete är långsiktiga, andra kan vi arbeta med på kort sikt. Inom Skaraborgs 
Kommunalförbund etableras nu Kompetensnavet som ska säkerställa att de kompetensbehov som 
framkommer hos Kompetensforum, hos branschråden, andra samverkansformer eller hos enskilda 
företag/organisationer blir omhändertagna och professionellt utvärderade. Kompetensnavets analyser 
blir ett viktigt underlag för beslut om utbud och dimensionering av utbildningsplatser. För att hela 
kedjan ska fungera måste vi ha en organisation för gymnasiala yrkesutbildningar på Komvux där det 
är lätt för medborgarna att få en överblick över utbudet och där beslut om interkommunal ersättning 
inte utgör ett hinder för att medborgare ska kunna söka de utbildningsplatser som finns.

Mot bakgrund av ovan beskrivning är det viktigt att Skaraborg påbörjar införandet av 
riksdagsbeslutet enligt betänkandet ”arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och 
dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå (UbU25)” redan nu och inte väntar till 2025. 
Genom KomX har vi förutsättningar att utveckla vår samverkan och genomföra de förändringar som 
krävs för att skapa frisök till alla gymnasiala yrkesutbildningar på Komvux med start under 
budgetåret 2023.

    

Skickas till
Medlemskommunerna
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§ 47/22
Information om beviljat projekt (Helhetslyftet) från Asyl- 
migrations- och integrationsfonden (AMIF)
SKBKF2022.0091

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 47/22

Beslut
Direktionen beslutar att se ärendet som anmält.

Bakgrund
Tillsammans med Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och de fyra kommunalförbunden i länet (som 
tillsammans samlats i en arbetsgrupp) har VGR hållit ihop en projektansökan och skissat på 
riggningen av projektet. Skaraborgs Kommunalförbund har tagit fram innehåll till en projektdel som 
handlar om Kombinationsutbildningar SFI (Kombinationsutbildningar inom komvux är utbildningar 
där sfi eller svenska som andraspråk kombineras med en yrkesutbildning på gymnasial nivå). 
Skaraborg bygger sin ansökan på erfarenheter från det pågående projekt som Skolverket äger och där 
förbundet varit Västra Götalands representant. VGR har bidragit med finansiering för att växla upp 
de medel som ESF tillhandahöll genom Skolverket.

Tanken är att insatser/aktiviteter i projektet ska genomföras av aktörer i samverkan, och att VGR i 
och med sitt övergripande projektledarskap är sammanhållande. VGR:s folkhögskoleförvaltning har 
projektledarorganisationen, då de har kapacitet och erfarenhet av att leda liknande länsövergripande 
projekt av denna storlek. 

Målgruppen för utlysningen är tredjelandsmedborgare i Sverige, dvs personer som är medborgare i 
länder utanför EU, med behov av att etablera sig i samhället eller på arbetsmarknaden. 

Från Skaraborgs Kommunalförbund skrevs intresseanmälning fram kring Kombinationsutbildningar 
SFI. VGR har en förväntan på Skaraborg att fortsätta arbetet med Kombinationsutbildningar och 
pröva de arbetssätt och metoder som framkommer i pågående projekt, som Skolverket äger och som 
VGR har medfinansierat. I detta pågående projekt finns en lokal styrgrupp i Skaraborg, där både 
Hillevi Larsson, utbildningsstrateg Skaraborgs Kommunalförbund och Johan Rahmberg, sektorchef 
Skövde Kommun, ingår. 

Nämnda pågående projekt genomförs på Lärcenter i Falköping och restaurangbranschen är den 
bransch som projektet testar metoder på. Forskare från Stockholms universitet, Malmö universitet 
och Linköpings universitet följer utprovningsfasen i Falköping på nära håll, för att se hur framtagna 
arbetssätt och metoder fungerar i verkligheten.
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Projektet som benämns Helhetslyftet är nu beviljat och startar den 1 september 2022. Projektet är 
treårigt. 

Deltagande kommuner är Falköping, Lidköping, Skövde/Tibro, Trollhättan, Vänersborg och 
Strömstad. Varje kommun får en 50 % tjänst för projektmedverkan (1 225 000 kr/kommun). 
Skaraborgs Kommunalförbund tillhandahåller 50-70 % för sammanhållande av alla deltagande 
kommuner (2 063 530 kr). Totalt till detta delprojekt erhålls 10 638 530 kronor för projektledning 
och genomförande i sju kommuner. Medfinansiering ingår i totalsumman, nivå på medfinansiering är 
inte klar än.

Helhetslyftet är ett resultat av att Skaraborgs Kommunalförbund under flera år arbetat med att se 
över olika möjligheter för målgruppen nyanlända i syfte att förenkla och förkorta vägen in på 
arbetsmarknaden. 
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§ 48/22
Årlig avstämning av Trafikförsörjningsprogrammet, samt 
Aktualisering av Miljö- och Klimatstrategi för 
kollektivtrafiken i Västra Götaland
SKBKF2022.0056

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 48/22

Beslut
Direktionen beslutar att ställa sig bakom remissyttrandet över den årliga avstämningen av 
trafikförsörjningsprogrammet 2021 samt aktualisering av Miljö- och Klimatstrategi för 
kollektivtrafiken i Västra Götaland.

Bakgrund
Den årliga avstämningen innehåller i år dels uppföljning av Trafikförsörjningsprogrammet med 
frågeställningar kopplat till uppföljningen, dels en aktualisering av miljö- och klimatstrategin. 

I årlig uppföljning av Trafikförsörjningsprogrammet ges kommunerna möjlighet att via de 
delregionala kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla kollektivtrafiken. 
VGR skickar med följande punkter och frågor kring Trafikförsörjningsprogrammet samt den bilagda 
Uppföljningsrapporten:

Trafikförsörjningsprogrammet: 

• Reflektioner kring måluppfyllelsen för 2021 och utmaningarna med att marknadsandelen, resandet 
och ekonomin för kollektivtrafiken försämrats med anledning av pandemin. 

• Hur kan vi hjälpas åt att vända utvecklingen? Hur kan vi verka för det ”nya normala” där hållbara 
resvanor är norm? Vilken roll kan och bör digitaliseringen spela? 

• Programmet innehåller fyra fokusområden som kräver samverkan för att nå framgång. Vilka 
möjligheter ser ni att bidra till de olika fokusområdena? Exemplifiera gärna. 

• Övriga synpunkter/kommentarer? 

Uppföljningsrapporten: 

• Har ni nytta av uppföljningsrapporten? På vilket sätt? 

• Uppföljningsrapporten innehåller ett nytt avsnitt som beskriver genomförandet av programmet i 
form av vad som har skett kopplat till strategier och fokusområden. Detta har varit efterfrågat som 
åtgärd vid tidigare avstämning och är i linje med det nya programmet. 
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För Skaraborgs del har vårens gemensamma arbete till stor del handlat om Förstudien till 
Bussupphandling 2024, samt ett förslag till förändrad trafikering med Kinnekulletåget. Arbetet med 
att ta fram Skaraborgs kommuners gemensamma yttrande har därför kunnat göras först efter DKR 
Skaraborg som hölls 3 juni 2022. 

Urval av innehållet i remissyttrandet:
Nytt Trafikförsörjningsprogram behövs.

Etableringen i Mariestad 
Samverkan viktig:
- Kollektivtrafik/uppkoppling angränsande regioner
- DelRUS och Strukturbild Skaraborg
- Stråk, E20 och Mariestad
- Intermodala noder, Behovsstyrd trafik, Stadstrafik mindre tätorter, glesare geografier
-Fritid- Kultur och Besöksmålsresor, Marknadsföring av koll, Tillköp 
- Gymnasiependling i Bussupphandling 2024
- Koppling till Kraftsamling Fullföljda studier
- Social konsekvensbeskrivning

Aktualisering av Miljö- och Klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland
Skaraborgs kommuner föreslår följande förtydligande skrivning, som ersätter de bägge tidigare:

Tågfordon för den oelektrifierade Kinnekullebanan behöver börja bytas ut senast år 2025 till 
utsläppsfria fordon som drivs med elektrobränsle (vätgas) och/eller el (batteri). Tågfordon behöver 
vara anpassade för att trafikera med 250 km/h på Västra stambanan. 

Tågtrafik på elektrifierad bana ska enbart utföras med eldrivna tåg senast år 2025 (avser 
Kinnekulletåget). 

Det är inte sannolikt att alla Kinnekulletåg är utbytta under år 2025, varför denna skrivning behöver 
tas bort – alternativt omformuleras och relateras till nya fordon och året då fordonsflottan är utbytt. 

 I den förslagna aktualiseringen anges också att:
Vid utbyte av fordon för den oelektrifierade Kinnekullebanan ska endast utsläppsfria fordon 
användas. 

Handlingar
~ KTN 2022-00032-2 Bilaga Aktualisering av Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken 
i Väs 2981152_5_1.pdf                                                                                                                                                    
Uppföljning TFP 2021.PDF                                                                                                                                                    
Förslag till remissvar Årlig avstämning av Trafiksförsörjningsprogrammet

Skickas till
Kollektiv- och infrastrukturnämnden
Västra Götalandsregionen
Medlemskommunerna
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§ 49/22
Rapport från förbundsdirektören 2022-09-02
SKBKF2022.0024

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 49/22

Beslut
Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Personal och bemanningsrapport, Skaraborgs Kommunalförbund
Internt arbete pågår med utveckling av Framtidens förbund. Tydliggöra vårt uppdrag, ansvar 
och arbetsmiljö, leverans m.m.
Mätning av arbetsmiljön visar på mycket höga resultat.
Hög arbetsbelastning på vissa funktioner. Viktigt inför en ny mandatperiod att prioritera 
insatsområden.

GDPR och informationssäkerhet

Nytt Ekonomistöd från Skövde kommun, Kajsa Pålsson

Gröna näringar. Dialog förs med VGR om utökat uppdrag ett initativ som lyfts av SLU.
Personalläge, rekryteringar:
Teamledare Välfärd Lena Ludvigsson
Miljösamordnare 50%, 1 år Ida Helander
Projektledare Skaraborgsdagen 20% Louise Samuelsson
Internationell projektkoordinator 100%, 2 år Jonas Hedin
Projektkommunikatör Miranda Bergsten
Digitaliseringsstrateg, 50% under hösten Fredrik Edholm
Samhällsstrateg, ingår i ett forskningsprojekt Magnus Fredriksson
med Högskolan i Skövde
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§ 50/22
Rapport från VästKom, BHU, SRO
SKBKF2022.0043

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 50/22

Beslut
Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
SRO och BHU har inte haft några möten ännu i höst.

VästKom

Ny förbundsdirektör har tillträtt. Erik Lindskog som närmast kommer från Kungälvs kommun.

Framtidens vårdinformationsmiljö
VästKom samordnar kommunernas arbete och stöds av en affärsjurist. Flertal möten med 
kommundirektörerna har genomförts.
Ny tidsplan för Option 1 har presenterats. Förhandling om Option 2 och 3 pågår.
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§ 51/22
Anmälningsärende, Skaraborgs Kommunalförbund 
Direktionen 2022-09-03
SKBKF2022.0021

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 51/22

Beslut
Direktionen beslutar att se ärendena som anmälda.

Handlingar
Beviljade medel SUESDigit                                                                                                                                                    
Skaraborgs Kommunalförbunds yttrande över förslag till nya föreskrifter E20 Dalaån Ledsjö                                                                                                                                                    
Anteckningar ägarsamråd  2022-06-15 (1).pdf
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§ 52/22
Övriga frågor
SKBKF2022.0025

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-09-02 52/22

Inga övriga frågor har inkommit.
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