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Informationer
Skaraborgsdagen 2023

Den 25 januari 2023 arrangerades Skaraborgsdagen för 6:e gången på Vara konserthus.
400 gäster var inbjudna.
Dagen erbjöd ett trevligt och varierat program som uppskattades av deltagarna.
En enkät skickades ut till alla deltagare dagen efter Skaraborgsdagen och 200 svar har 
inkommit

Enkätsvaren och en utvärdering av Skaraborgsdagen 2023, budget med mera kommer att 
presenteras av projektledare Louise Samuelsson längre fram i vår. 
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§ 6/23
Fyllnadsval av Lars Gezelius, Vara
SKBKF2023.0009

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2023-02-02 6/23

Beslut
Direktionen beslutar att välja Lars Gezelius som ordinarie ledamot i Skaraborgs 
Kommunalförbunds Direktion under Gabriela Bosnjakovic föräldraledighet.

Samt som stämmombud till stämman i VästKom

Bakgrund
Vara kommuns kommunfullmäktige godkände vid sammanträde den 12 december 2022 
Gabriela Bosnajkovic ansökan om föräldraledighet från och med den 15 januari 2023 och 
framåt. Lars Gezelius valdes som ersättare för uppdraget som kommunstyrelsens ordförande 
under Gabriela Bosnjakovics frånvaro.

Handlingar
Protokollsutdrag fyllnadsval Vara

Skickas till
Vara kommun
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§ 7/23
Beslut Samverkansstrategi Utbildning Skaraborg
SKBKF2022.0109

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2023-02-02 7/23

Beslut
Direktionen beslutar att rekommendera medlemskommunerna att anta Samverkansstrategi för 
Utbildning Skaraborg 2023-2026

Bakgrund
Måldokument Utbildning Skaraborg antogs för första gången 2015. Nu är det dags att anta ett nytt 
styrande dokument som bättre följer den regionala utvecklingsstrategin VG2030 samt den 
delregionala utvecklingsstrategin för Skaraborg. Detta dokument heter Samverkansstrategi för 
Utbildning Skaraborg och gäller för kommande mandatperiod.

Skaraborgs skol- och utbildningschefer har, genom presidiet för skolchefsnätverket, tagit fram en 
Samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg som på ett tydligt sätt beskriver skolchefsnätverkets 
intention och prioriteringar. Det hittills gällande Måldokument Utbildning Skaraborg har tre mål; 
Stärkt tillväxt och kompetensförsörjning, Höjd utbildningsnivå och Ökad kvalitet. Dokumentet har 
beskrivit vad samverkan avser att uppnå kring de tre målen. 

I Samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg är just samverkan det centrala. Strategin utgår från 
Kommunalförbundets förbundsordning och betonar tillitsfull samverkan mellan kommuner och 
andra aktörer. Strategin beskriver en organiserad samverkan genom Utbildning Skaraborg med den 
politiska styrande nivån. Fortfarande är några samverkansavtal bilagor till detta dokument. 

Två prioriterade områden har definierats i samverkansstrategin; 

1. Fullföljd utbildning  
2. Kompetensförsörjning för en arbetsmarknadsregion där utbud och efterfrågan är i balans.

Prioriterat område 1 (Fullföljd utbildning) beskriver vikten av att fler elever fullföljer sin utbildning 
med godkända resultat skapar långsiktiga vinster för individen och samhället. Skaraborgssamverkan 
ska bidra till att stärka elevers förutsättningar för en bra start i livet, med utbildning för god hälsa och 
framtidstro.

Prioriterat område 2 (Kompetensförsörjning för en arbetsmarknadsregion där utbud och efterfrågan 
är i balans) beskriver arbetsmarknadens behov av kompetens med såväl bredd som spets. 
Samverkansstrukturen inom utbildningssystemet ska göra det möjligt att på ett effektivt sätt möta 
förändrade behov, både vad gäller innehåll och kapacitet. Utformning och dimensionering av 
Skaraborgs kommunala utbildningar på gymnasial nivå, inom vuxenutbildning och 
yrkeshögskoleutbildningar ska ske i samverkan med arbetsmarknaden och utifrån dess behov.



Skaraborgs Kommunalförbund Sammanträdesprotokoll

Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte       Datum:  2023-02-02 kl. 13:00 6(15)

Handlingar
Samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg 2023 - 2026

Skickas till
Medlemskommunerna
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§ 8/23
Förlängning av överenskommelse in-och utskrivning, 
sluten hälso- och sjukvård
SKBKF2023.0010

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2023-02-02 8/23

Beslut
1. Direktionen ställer sig bakom förlängning av överenskommelse mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård till och med 2024-12-31. 

2. Direktionen rekommenderar kommunerna i Skaraborg att besluta om förlängning. 

Bakgrund
Överenskommelsen om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är ett underavtal till 
hälso- och sjukvårdsavtalet, vilket innebär att om hälso- och sjukvårdsavtalet förändras eller sägs 
upp, sägs även överenskommelsen upp. Då beslutsprocessen för hälso- och sjukvårdsavtalet 
fortfarande pågår och nuvarande avtal förlängts behöver överenskommelsen förlängas då den saknar 
reglering kring automatisk förlängning

Överenskommelsen förlängs t.o.m. 2024-12-31 och förhållanden kring uppsägning och upphörande 
av överenskommelsen har anpassats efter riktlinjen för gemensamma styrdokument som upprättas 
mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen inom hälsa, vård och omsorg. 
Tidigare hänvisning till utvärdering inför ställningstagande om ny överenskommelse har tagits bort 
då utvärdering genomfördes 2021. 

Tidigare reglering kring stegvis förändrat kommunalt betalningsansvar för enskilda som vårdas inom 
sluten psykiatrisk vård och som omfattas av denna överenskommelse har tagits bort. Från och med 
2020-04-01 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk 
eller somatisk vård.

Handlingar
Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård                                                                                                                                                    
Protokoll VästKoms styrelsemöte 6 december 2022_signerad (002)                                                                                                                                                    
TU, VästKom förlängning av ök in och utskrivning 221206 2

Skickas till
Medlemskommunerna
VästKom
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§ 9/23
Information om nytt samrådsyttrande över framtida 
slussled genom Trollhättan
SKBKF2022.0014

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2023-02-02 9/23

Beslut
Direktionen tackar för informationen som läggs till handlingarna.

Bakgrund
I februari 2022 yttrade sig Skaraborgs Kommunalförbund i samrådet kring framtida slussled genom 
Trollhättan. Samrådet syftade till att Trafikverket och Sjöfartsverket ska ta fram ett 
kunskapsunderlag inför kommande miljökonsekvensbeskrivning och för att kunna ta ett 
inriktningsbeslut om var i Trollhättan slussarna ska anläggas. De två olika lokaliserings-alternativ 
som presenterades i samrådet 2022, alternativ nord och alternativ syd, har därefter kompletterats med 
alternativet att bygga nya slussar i befintlig sträckning i Trollhättan. Nytt samråd sker därför 
under 2023.

Tidigare lämnat samrådsyttrande
Februari 2022 lämnade Skaraborgs kommunalförbund följande synpunkter inför fortsatt uppdrag:

”Skaraborgs Kommunalförbund ser det som väsentligt att det alternativ som väljs bör i rimligaste 
mån ge: 

 Minst störning för sjöfarten och näringslivets transporter under byggtid
 Sträva efter en kort byggtid 
 Hög kostnadseffektivitet och goda samhällsekonomiska förutsättningar
 Bra förutsättningar att stärka sjöfartens konkurrenskraft gentemot övriga transportslag 

genom kortare ledtider, dvs snabbare slussning, och större fartyg”

Framtagande och tidplan för nytt samrådsyttrande 2023

20 jan Trafikverket projektledare Mikael Rintala deltar vid Infranätverk Skaraborg
2 feb Information Skaraborgs direktionsmöte
Feb/mars Infranätverket tar fram förslag till samrådsyttrande.

Vid direktionsmöte 9/10 mars eller 14 april tas beslut om ett samrådsyttrande ifrån Skaraborgs 
Kommunalförbund. 
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§ 10/23
Uppföljning Internkontrollplan 2022, Skaraborgs 
Kommunalförbund
SKBKF2023.0011

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2023-02-02 10/23

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna genomfört arbete med Internkontrollplanen 2022

Bakgrund
Enligt kommunallagen skall nämnderna tillse att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Genom internkontroll skapar vi ett 
utvecklingsarbete mot ständiga förbättringar som ger trygghet för medarbetare, uppdragsgivare och 
medborgare.

Under 2022 har arbetet med samtliga processer i Interkontrollplanen genomförts.  I samband med 
utförd uppföljning av internkontrollmoment ”Säkerställa att reglerna för representation följs” har 
avvikelse noterats på ett stickprov, deltagare och syfte har inte noterats i anslutning till fakturan. För 
att minska risken för avvikelser framåt kommer vi att aktivt under 2023 arbeta med att tydliggöra 
och uppdatera Riktlinjer för representation och vid gåvor. Vi kommer även att informera och utbilda 
kring denna för samtliga berörda.  Avvikelsen indikerar inga oegentligheter. I övrigt är rutiner är 
upprättade, kontrollmoment genomförda utan anmärkning.

Handlingar
Kontrollmoment internkontroll

Skickas till
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§ 11/23
Revidering av förbundsordning Skaraborgs 
Kommunalförbund
SKBKF2023.0012

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2023-02-02 11/23

Beslut
Direktionen beslutar att revidera Skaraborgs Kommunalförbunds förbundsordning.
Förbundsdirektören får i uppdrag att ta fram förslag på process och tillvägagångssätt.

Bakgrund
Nuvarande förbundsordning reviderades senast 2019-05-24 med anledning av att förbundets 
organisationsform förändras från att vara ett kommunalförbund med fullmäktige till att bli ett 
kommunalförbund med direktion.
Behov finns att nu göra en mer omfattande översyn av våra styrdokument Förbundsordning med 
ansvarsområden, arbetsordning för direktionen med mera. 

Handlingar
Ny förbundsordning 2019-05-24
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§ 12/23
Revidering av arbetsordning för Direktionen
SKBKF2023.0013

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2023-02-02 12/23

Beslut
Direktionen beslutar att revidera arbetsordning för Direktionen.

Bakgrund
Nuvarande arbetsordning för direktionen reviderades senast 2021-01-15.
Behov finns att nu göra en mer omfattande översyn av våra styrdokument; Förbundsordning, 
arbetsordning för direktionen 

Handlingar
Arbetsordning direktionen reviderad 210115
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§ 13/23
Rapport från förbundsdirektören
SKBKF2023.0014

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2023-02-02 13/23

Beslut
Direktionen tackar för informationen som läggs till handlingarna.

Bakgrund
Större händelser kvartal 1Förberedelser för flytt, genomförs april 2023.

• Genomföra Rådslag 9-10 mars
• Bokslut 2022
• Påbörja process för Verksamhetsplan för mandatperioden
• Arbetsformer och arbetssätt för de nätverk som förbundet driftar.
• Om beslut: Revidering av förbundsordning, arbetsordning m.m.
• Anpassning av Grafisk profil till tillgänglighetsföreskrifter
• Etablering ny och bemannad organisationsstruktur
• Arbetsformer och modell för att möta större etableringar (Omvandlingskontor)
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§ 14/23
Rapport från BHU, VästKom, SRO (2023-02-02)
SKBKF2023.0015

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2023-02-02 14/23

Beslut
Direktionen tackar för informationen som läggs till handlingarna.

Bakgrund
BHU har sitt första möte den 7 mars 2023.

VästKom
• Arbetsmiljöutredning pågår. Initierad av styrelsen.
• Förbundsdirektörerna stöttar i framtagande av ny Verksamhetsplan.
• Stämman flyttad till den 31 mars. Plats: Göteborg
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§ 15/23
Anmälningsärenden 2023-02-02
SKBKF2023.0016

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2023-02-02 15/23

Beslut
Direktionen beslutar att se ärendena som anmälda.

Handlingar
Gryning vård Styrelsemöte 20221215                                                                                                                                                    
2022-11-24 Mötesanteckning Politiskt samrådsorgan SRO
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Ordförande Theres Sahlström tackar Direktionen och avslutar mötet.
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