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Plats och tid 2023-03-09 kl. 09:00-10:15
Lidbeckska huset, Lidköping

Ledamöter Beslutande Närvarande ersättare
Theres Sahlström, ordf. 
Skövde
Daniel Andersson, 1 vice ordf, 
Essunga
Adam Johansson, 2 vice ordf, 
Falköping
Jan Hanna, 3 vice ordf Tibro
Petter Johansson, Grästorp
Björn Thodenius, Gullspång
Johan Månsson, Götene
Jonas Davidsson, Karlsborg
Ulrika Gartman-Blom, 
Lidköping
Johan Abrahamsson, 
Mariestad
Ylva Pettersson, Skara
Runo Johansson, Tidaholm
Karin Arvidsson, Töreboda
Lars Gezelius, Vara

Torbjörn Bergman, Skövde
Peter Andreasson, Essunga
Johanna Svensson, Falköping
Åse Nicklasson, Tibro
Jenni Strand, Gullspång
Åsa Karlsson, Götene
Gustav Edvinsson, Lidköping
Fredrik Nelander, Vara

Övriga deltagande Kajsa Pålsson, ekonomienheten Skövde kommun (§ 16/23)
Claes Fahlgren, Skaraborgs Kommunalförbund (§ 18/23)
Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund (§ 19/23)
Kristofer Svensson, Skaraborgs Kommunalförbund
Siw Adamson, Skaraborgs Kommunalförbund

Protokollet är digitalt justerat

Utses att justera Johan Månsson

Sekreterare Siw Adamson Paragrafer §16/23-§24/23
Ordförande Theres Sahlström
Justerande Johan Månsson
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§ 16/23
Årsredovisning 2022, Skaraborgs Kommunalförbund
SKBKF2023.0021

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2023-03-09 16/23

Beslut
Direktionen beslutar att godkänna förslag till Årsredovisning för 2022 och att överlämna den till 
revisorer och medlemskommunernas fullmäktige för godkännande. 

Bakgrund
Kansliet har upprättat årsredovisning för 2022. Årsredovisningen innehåller förvaltnings- och 
verksamhetsberättelse, redovisning av räkenskaperna för året i en resultat- och balansräkning, 
kassaflödesanalys samt noter till.
 
Verksamheten har under året varit omfattande och förbundet bedriver och är delaktig i flera projekt 
och verksamhetsutvecklingsuppdrag åt medlemskommunerna.

Den ekonomiska verksamheten uppvisar ett positivt resultat på ca 46 000 tkr. 

Handlingar
Årsredovisning 2022 230227                                                                                                                                                    
Slutgiltig Granskning av årsredovisning 2022                                                                                                                                                    
Slutgiltig PM God ekonomisk hushållning 2022 Skaraborgs kommunalförbund

Skickas till
Medlemskommunerna
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§ 17/23
Beslut om reviderad Delegationsordning för Skaraborgs 
Kommunalförbund
SKBKF2023.0022

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2023-03-09 17/23

Beslut
Direktionen beslutar att fastställa förslag till reviderad delegationsordning för Skaraborgs 
Kommunalförbund.

Bakgrund
En revidering av gällande delegationsordning för Skaraborgs Kommunalförbund har genomförts i 
syfte att följa den organisationsförändring som är genomförd samt tydliggöra förbundsdirektörens 
möjlighet till vidaredelegering. I samband med detta har även övriga delar av delegationsordningen 
uppdaterats och tillägg har gjorts.

Ändringar som är gjorda är markerade med rött.

Handlingar
Delegationsordning för Skararborgs Kommunalförbund 2023_KSv

Skickas till
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§ 18/23
Beslut om ERUF ansökan exportfrämjande arbete
SKBKF2023.0020

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2023-03-09 18/23

Beslut
Direktionen beslutar att ställa sig bakom att vara en partner i en gemensam ansökan till ERUF, 
Tillväxtverket.

Bakgrund
En förfrågan har kommit till Skaraborgs Kommunalförbund kring en gemensam ansökan, som 
innefattar varje kommunalförbunds etableringsorganisation i Västra Götaland. VGR är projektägare 
och projektet är treårigt med start hösten 2023.  Projektet syftar till att stärka etablerings-
organisationernas investeringsfrämjande arbete. 

I Skaraborgs fall handlar det om att stärka Business Region Skaraborgs arbete kring investeringar 
och etableringar i Skaraborg. Årligen får Skaraborg 2 miljoner under tre år till Business Region 
Skaraborgs verksamhet. En medfinansiering krävs på 500 000 kr från DRUM-medlen.  
Följande delar ingår i ansökan som utgår från utlysningens kriterier:

 Utveckla en västsvensk paketering för stärkt internationell konkurrenskraft och synergier.
 Undersöka möjligheterna till exportfrämjande arbete hos SME i Skaraborg. 
 Identifiera och paketera nya behov i och med den gröna omställningen och stora etableringar 

s.k. följdetableringar.

Handlingar
Presentation Erufutlysning kring investering
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§ 19/23
Samverkan skola-arbetsliv ESF projektansökan
SKBKF2023.0019

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2023-03-09 19/23

Beslut
Att uppdra till förbundsdirektören att ansöka om finansiering från ESF i enlighet med beskrivning 
nedan.  

Yrkanden:
Johan Abrahamsson, Björn Thodenius och Johan Månsson yrkar bifall till förslag till beslut.

Bakgrund
Kunskapsnoden i Skaraborg har uppdrag att initiera och driva förbättringsarbete utifrån behov 
kopplat till fullföljda studier. Sedan 2013 har detta arbete bedrivits på många olika sätt där en viktig 
del, bland fler, är att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyten mellan kommunerna i Skaraborg. 
Utifrån dialogsamtal med skolchefer, näringslivschefer, utvecklingsledare, rektorer, Studie- och 
yrkesvägledare m.fl, har behov kopplat till Samverkan Skola-Arbetsliv (SSA) identifierats. 

Nu ser vi över möjligheterna med en projektansökan till ESF som har en utlysning i syfte att skapa 
ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla. Ansökan riktar sig mot insatser för att skapa goda 
förutsättningar för SSA-arbete i Skaraborg. Det syftar till att fler unga i Skaraborg ska fullfölja sina 
studier genom ökad valkompetens där metod kring samverkan mellan skola och arbetsliv skapar 
ökad motivation och framtidstro. Satsningen riktar sig främst till högstadieelever för att öka deras 
motivation att nå behörighet och måluppfyllelse för att bli behöriga till yrkesprogram på gymnasiet.

Samtliga Skaraborgs kommuner kommer kunna medverka i projektet på en strukturell nivå för att 
skapa formerna för det gemensamma utvecklingsarbetet och delta i kompetenshöjande insatser. På 
organisatorisk nivå och på individnivå kommer ett mindre antal kommuner/skolor att få möjlighet att 
delta i riktat utvecklingsarbete. 

Skolcheferna understryker vikten av en gemensam kraftsamling kopplat till arbetet med Samverkan 
Skola-Arbetsliv (SSA). Utlysningen belyser fler av de delar som anses viktiga att utveckla i 
Skaraborg utifrån utmaningen fullföljda studier samt i förlängningen även att trygga företagens 
kompetensförsörjning. Det senare är något som Skaraborgs nätverk för näringslivsfrågor (NLC) 
efterfrågar. NLC ser också behov av gemsamma satsningar kopplat till handledarutbildningar för 
praktik och kommunövergripande SSA-arbete. SKIS-nätverket (utvecklingsledare)och SYV-
nätverket ser behoven av att ge ökad motivation och framtidstro, inte minst till de elever som riskerar 
att inte nå behörighet till nationellt program på gymnasiet. 

Projektet avser att fokusera särskilt på
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 Ökad kunskap och kompetens hos skolpersonal kring valkompetens
 Samverkan och nätverkande kring samverkan skola och arbetsliv
 Ökad valkompetens samt motivation och framtidstro hos målgruppen
 Transnationell kunskapsinhämtning kring samverkan skola och arbetsliv
 Ökad mottagarkompetens hos näringslivet

        

Skickas till
Medlemskommunerna
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§ 20/23
Val av en representant utöver förbundets ordförande till 
Politiskt samrådsorgan SRO
SKBKF2023.0018

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2023-03-09 20/23

Beslut
Direktionen beslutar att välja Adam Johansson som Skaraborgs Kommunalförbunds representant 
utöver förbundets ordförande i SRO.

Bakgrund
Samrådsorganet SRO är den politiska yta som VGR och kommunerna använder för samtal kring 
strategiska frågor inom hälso- och sjukvårds-/välfärds-/omsorgsområdet. 
VästKoms styrelse beslutade den 2 april 2019 att bifalla ett förslag om att kommunerna, utöver sina 
fyra kommunalförbundsordföranden, får totalt ytterligare fyra förtroendevalda poster med i SRO – 
en från varje kommunalförbund.

Förstärkningen av ytterligare en ledamot från kommunalförbunden syftar till att stärka kommunernas 
röst, och tanken är att ledamoten bör ha uppdrag inom socialtjänst eller vård- och omsorgsområdet. 
Från VGR deltar i SRO regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsstyrelsens presidium, totalt fem 
personer.

        

Skickas till
VästKom
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§ 21/23
Val av ersättare, lekmannarevisor, Mediapoolen Västra 
Götaland AB
SKBKF2023.0023

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2023-03-09 21/23

Beslut
Direktionen beslutar att välja Per-Olof Ekholm som ersättare, lekmannarevisor, Mediapoolen Västa 
Götaland AB för mandatperioden 2023-2026.

Bakgrund
Enligt Mediapoolens bolagsordning skall ägarna utse lekmannarevisor med suppleant. Vid 
Direktionsmötet 2023-01-13 valdes Elof Jonsson som lekmannarevisor, men inte någon suppleant.
Efter samtal med valberedningens ordförande föreslås Per-Olof Ekholm, Hjo som ersättare till 
ordinarie lekmannarevisor för Skaraborgs Kommunalförbund i Mediapoolen Västra Götaland AB 
under mandatperioden 2023-2026.

        

Skickas till
Mediapoolen Västra Götaland AB
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§ 22/23
Rapport från VästKom, BHU, SRO
SKBKF2022.0043

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2023-03-09 22/23

Beslut
Direktionen tackar för informationen som läggs till handlingarna.

Bakgrund

VästKom
1. Föreningsstämma 30 mars.
2. Styrelsen har beslutat om ny verksamhetsplan – VästKoms roll förtydligas mot 

grunduppdraget inom hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårdens digitalisering. 
3. Direktören har fått i uppdrag att ta fram förslag till anpassning av verksamheten.
4. Beslut om taxa för hemsjukvård och hemtjänst i annan kommun. Översyn inför 2024.
5. Naturbruksavtalet – sannolikt ett större omtag av avtalet. Skaraborg representeras av 

bildningschefen i Vara, André Essebro + förbundet.
6. Process för framtagande av nytt Hälso- och sjukvårdsavtal tas fram.
7. Former för samrådsorganet SRO ses över.

Beredningen för hållbar utveckling (BHU)
1. Infrastruktur: Redovisning av aktuellt läge i regional plan och nationell plan.
2. Kraftsamling elektrifiering – en av fyra kraftsamlingar inom den Regionala 

utvecklingsstrategin. 
• Beskrivning av ACCEL och regionens behov av elförsörjning (VGR)
• Volvokoncernens omvandling. Stort fokus på Skaraborg. (AB Volvo)
• Delregionalt perspektiv (Skaraborg)

 3.    Kommunernas Klimatlöften 2024 – 2026.
      Ny runda där kommunerna får teckna sig för nya klimatlöften. 
      Utskick ska ha skett till kommunerna.

       4.    Kollektivtrafik: Revidering av trafikförsörjningsprogrammet, startar 2023 och beslut 2025. 
              Kommunerna och direktionen kommer att bli involverade.
       5.    Kulturstrategi: Reviderad kulturstrategi har remitterats till kommuner och förbund.
              Beslutsärende i direktionen under våren.
SRO
              Senaste mötet ställdes in.
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§ 23/23
Rapport från förbundsdirektören
SKBKF2023.0014

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2023-03-09 23/23

Beslut
Direktionen tackar för informationen som läggs till handlingarna.

Bakgrund
• Dialog med delregionala nämnden Östra den 27 februari angående samverkansavtal.
• Inflyttning i Regionens Hus (RH) efter Påsk
• 14 april invigning av våra lokaler i Regionens Hus (Direktionsmöte är i RH)
• Introduktion av nya chefsroller – arbetsmiljö m.m.
• Antagningskansliet – hårt tryck
• Skolledarkonferens

• Omställningsarbete
- Kompetensnavet är igång
- Kompetens, Elförsörjning, Samhällsplanering
- Permanent ledare m.m.
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§ 24/23
Anmälningsärenden 2023-03-09
SKBKF2023.0016

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2023-03-09 24/23

Beslut
Direktionen beslutar att se ärendena som anmälda.

Bakgrund
”Utbildningsdag för länets politiket i PBL” inbjudan från Länsstyrelsen Västra Götaland.
Länsstyrelsens styrgrupp mot ”våld i nära relationer” har upphört. (Fredrik Nelander har 
varit förbundets representant där)

Handlingar
program pbl-utbildning
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Avslutning

Ordförande Theres Sahlström tackar alla närvarande och avslutar mötet.
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