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Mötets öppnande
Katarina Jonsson förklarar mötet öppnat.
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§ 53/22
Information om Hälso- och sjukvårdsavtalet
SKBKF2021.0067

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-10-07 53/22

Beslut
Direktionen beslutar att notera informationen.

Bakgrund
Uppdraget att revidera Hälso- och sjukvårdsavtalet gavs 2019. Politiskt samrådsorgan (SRO) ställde 
sig den 24 februari 2022 bakom Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård (färdplanen) 
samt det reviderade Hälso- och sjukvårdsavtalet (HoS-avtalet). 

41 kommuner av 49 har sagt ja eller förväntas säga ja till HoS avtalet. 48 av 49 kommuner har sagt ja 
eller förväntas säja ja till färdplanen. Två kommuner har återemitterat ärendet. Juridisk bedömning 
från VästKom är att avtalet förutsätter att samtliga parter skriver på.

På mötet informerar Elisabet Lindholm Hane, samordnare nära vård, om att det i nu läget inte finns 
förutsättningar för att teckna ett reviderat HoS-avtal mellan kommunerna och Västra 
Götalandsregionen.
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§ 54/22
Internationell affärsutveckling mellan Skaraborg och 
Rockford – avslutande av projekt
SKBKF2022.0098

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-10-07 54/22

Beslut
Direktionen beslutar att notera informationen och projektet avslutas därmed.

Bakgrund
Projektet med Rockford har under drygt två år varit ”pausad” p.g.a pandemin. Det aktuella avtalet 
med Rockford upphör vid årsskiftet.

Under de senaste åren har omvärlden och förutsättningarna för projektet förändrats sedan projektstart 
2020. När projektet startade, fanns det en större investeringsfokus än tidigare. Dock har den senaste 
tidens etableringar/etableringsförfrågningar, satt Skaraborg på kartan samt att BRS har utvecklat ett 
gott samarbete med Business Sweden/andra aktörer. Utifrån det perspektivet, så ser inte 
BRS/Kommunalförbundet behovet lika stort som tidigare, när det gäller det investeringsfrämjandet 
arbetet. 

Nätverket med näringslivschefer har fått svara på tre frågor kring intresset från näringslivet och fråga 
om en fortsättning av projektet. Deras svar, visar att intresset för den amerikanska marknaden inte är 
framträdande och att företagen hittar andra vägar/aktörer än tidigare för exportfrågor. Projektet är 
inte prioriterad och kommer sannolikt inte prioriteras eftersom andra näringslivsfrågor har mycket 
högre prioritet t. ex. batterifabrik/andra etableringar.

Med anledning av detta kommer inte avtalet att förlängas och projektet avslutas.
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§ 55/22
Skaraborgs gemensamma inriktning kring tillköp av 
Närtrafik helger till Trafikplan 2023.
SKBKF2022.0069

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-10-07 55/22

Beslut
Direktion rekommendera kommunerna ett tillköp av helgtrafik med 7 tidsintervall lördag och 7 
tidsintervall söndag. 

Tillköp av Nattrafik genom Närtrafik bestäms av respektive kommun, utifrån lokala förutsättningar.

Närtrafiken/tillköpen behöver utvärderas.

Att ge uppdrag till förbundsdirektören att initiera en översyn kring det sammanhållande resandet i 
syfte att stimulera resandet med kollektivtrafik hos unga (ugndomskort) och möjlig likriktning i 
förutsättningarna kring seniorkort m.m.

Bakgrund
Västtrafik har föreslagit ett antal förändringar i Närtrafiken, vilka under våren 2022 presenterats och 
diskuterats vid tjänstepersonnätverk samt DKR i Skaraborg. En förändring för 10 Skaraborgs 
kommuner är att resor på helger med Närtrafik framöver inte längre är regionfinansierade – utan 
behöver finansieras via kommunala tillköp. Västtrafik har påbörjat processen genom att 
kommunerna kunnat efterfråga ”kalkyler på tillköp av helgtrafik”. Beslut om tillköp ska meddelas 
till Västtrafik senast 30 oktober.

Tjänstepersonnätverkets inställning
Tjänstepersonnätverket med Skaraborgs kommuner menar att det är viktigt att Närtrafik, som är den 
enda närvaron av kollektivtrafik i många glesare geografier, även är tillgänglig på helger. Vi menar 
också att kollektivtrafik behöver finnas i hela regionen både vardagar och helger. Vi är dock 
tveksamma till att ha olika finansiering av helg- respektive vardagstrafik, och menar att detta är en 
fråga som behöver lyftas för vidare diskussion framöver. Detsamma gäller en fortsatt diskussion 
kring utvecklad anropsstyrd/behovsstyrd trafik. Dagens Närtrafik fyller några behov men kan 
samtidigt utvecklas att bli mer transport- och kostnadseffektiv, och mindre begränsad. 

Nattrafik med Närtrafik tycker tjänstepersonnätverket är ett rimligt tillköp för kommunfinansiering. 

Diskussioner i DKR 2021 0ch 2022
DKR Skaraborg yttrade sig vid mötet 3 juni 2022 över uppdelning av finansiering mellan vardags- 
och helgtrafik i Närtrafiken. DKR Skaraborg hänvisade också till 2021 års beslut: 
Att kommunerna, tillsammans med Västra Götalandsregionen och Västtrafik, ska verka för en det 
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påbörjas ett arbete med utvecklad anropsstyrd trafik. En utvecklad anropsstyrd trafik ska i 
framtiden:

- Säkerställa inriktningen för kollektivtrafikens närvaro i glesare geografier.
- Koppla samman med den linjelagda kollektivtrafiken för ett transporteffektivt resande.
- Samspela med de kombinerade mobilitetstjänster som tas fram i glesare geografier.

Med bakgrund av 2021 års beslut, samt Bussupphandling 2024, ställde sig DKR Skaraborg 3 juni 
2022 bakom förslaget att:

- Närtrafiken ska vara regionfinansierad både vardagar och helger med sju tidsintervall. När 
det finns andra behovsstyrda och mer transporteffektiva lösningar på plats är det dags att 
ompröva finansieringen av Närtrafiken.

Västtrafik beslutade dock om Trafikplan 2023 vid styrelsemöte 29 -30 juni, som innebär att följande 
förändringar i Närtrafiken gemomförs till tidtabellsskiftet 11 december 2022:

• Integrerat biljettsortiment då även period-, dygns- och flexbiljetter blir giltiga i Närtrafiken.
• Närtrafiken synliggörs i reseplaneringsverktyg.
• Grundutbudet av Närtrafik utökas från fem till sju tidsintervall måndag–fredag.
• Närtrafikhållplatser tillåts i kollektivtrafikstråk, även utanför tätort.
• Regional likriktning gällande finansiering av natt- och helgtrafik. Närtrafik utöver 

grundutbudet måndag–fredag får finansieras av respektive kommun genom tillköp.

I avvaktan på en fortsatt samverkan kring transport- och kostnadseffektiva behovsstyrda lösningar 
för tillgänglighet i glesare geografier så ser vi fördelar med en skaraborgsgemensam inriktning att 
rekommendera kommunerna ett tillköp av helgtrafik med 7 tidsintervall lördag och 7 tidsintervall 
söndag.

        

Skickas till
Medlemskommunerna
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§ 56/22
Val av valberedning mandatperioden 2023 - 2026
SKBKF2022.0099

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-10-07 56/22

Beslut
Direktionen beslutar att utse valberedningen för mandatperioden 2023-2026 enligt följande:

Anna-Karin Skatt
Bengt Sjöberg
Carina Gullberg
Katarina Jonsson
Rolf Eriksson

Anna-Karin Skatt utses att vara valberedningens ordförande och sammankallande.

Bakgrund
Presidiet föreslår att följande ledamöter som avgår ur Direktionen till nästa mandatperiod bildar 
valberedning för mandatperioden 2023 - 2026 och utser Anna-Karin Skatt som ordförande och 
sammankallande.

Skickas till
Medlemskommunerna
samt till
Anna-Karin Skatt
Bengt Sjöberg
Carina Gullberg
Katarina Jonsson
Rolf Eriksson
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§ 57/22
Nya lokaler Skaraborgs Kommunalförbund
SKBKF2022.0101

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-10-07 57/22

Beslut
1. Skaraborgs Kommunalförbund lämnar Tegelbruket för att etablera sig i nya 

verksamhetslokaler i Regionens Hus, Skövde.

2. Presidiet delegeras rätten att besluta om slutligt hyresavtal.

3. De nya lokalerna kommer att medföra en förhöjd årskostnad med ca 350 000 kronor mot 
nuvarande lokaler. Ambitionen är att dessa kostnader ska hantering inom nuvarande 
budgetförutsättningar. 

Bakgrund
Skaraborgs Kommunalförbunds befintliga verksamhetslokaler är föremål för en omfattande 
renoveringsinsats. Fastighetsägaren har efter besiktning konstaterat att bl.a. värme- och 
ventilationssystem behöver bytas ut. Det innebär att förbundet behöver evakuera under denna period. 

I samband med detta har alternativa lokaler utretts och mynnat ut i två huvudalternativ.

Renoverade lokaler i Tegelbruket eller permanent flytt till Regionens Hus i Skövde.

Vid den sammanvägda bedömningen är Regionens Hus ett mer attraktivt alternativ för Skaraborgs 
Kommunalförbund. De båda alternativen innebär en indikativ kostnadsökning med 350 000 kronor 
per år jämfört med dagens hyresnivå. I Skaraborg mycket centralt belägna lokaler i direkt anslutning 
till kollektivtrafiken och Västra Stambanan. 

Handlingar
Justerat möbleringsförslag - Regionens Hus Skövde                                                                                                                                                    
Skaraborgs kommunalförbund –Nya lokaler
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§ 58/22
Ansökan Skaraborg 2030 - etablering av batterifabrik mfl.
SKBKF2022.0102

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-10-07 58/22

Beslut
Direktionen beslutar att bevilja ansökan på 3 000 000 kr under perioden 2022-10-09 – 2024-10-09.  
Medlen tas 50 % från de regionala pengarna och 50 % från de kommunala pengarna. 

Bakgrund
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.

Syftet är starta upp arbetet med att lösa Skaraborgs kommuners behov av samordning av bland annat 
bostadsförsörjning/samhällsplanering, hantering av följdetableringar, infrastruktur och 
kollektivtrafik, utbildning, kompetensförsörjning och kompetensomställning.

Etableringen och arbetet kring detta, blir en ”katalysator” för Skaraborg, för att nå fastställda mål 
enligt den delregionala utvecklingsstrategin för Skaraborg 2030, inom fokusområden attraktivitet, 
samhällsplanering och kompetensförsörjning.

Handlingar
Ansökan Skaraborg 2030 -etablering av batterifabrik mfl.
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§ 59/22
Rapport från förbundsdirektören
SKBKF2022.0024

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-10-07 59/22

Beslut
Till dagens möta har förbundsdirektören inget att rapportera utöver de ärenden som finns på 
agendan.
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§ 60/22
Rapport från VästKom, BHU, SRO
SKBKF2022.0043

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-10-07 60/22

Beslut
Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna

Bakgrund
Frågor som diskuteras i 

VästKom
Hälso- och sjukvårdavtalet
Framtidens vårdinformationsmiljö – avtalet gällande option 2 och 3 kommer att upphävas.

BHU
Nästa möte är i oktober på agendan då är elförsörjnig och elkapacitet.
Ny arena Accel – ett arbete tillsammans med elbolagen

SRO
Hälso- och sjukvårdavtalet
Framtidens vårdinformationsmiljö – avtalet gällande option 2 och 3 kommer att upphävas.
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§ 61/22
Anmälningsärenden, Skaraborgs Kommunalförbund

Direktionen
SKBKF2022.0021

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-10-07 61/22

Beslut
Direktionen beslutar att se ärendena som anmälda.

Handlingar
2022-09-16 Mötesanteckning Politiskt samrådsorgan SRO extramöte (1)                                                                                                                                                    
2022-06-17 Mötesanteckning SRO
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§ 62/22
Övriga frågor
SKBKF2022.0025

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-10-07 62/22

Beslut
Direktionen beslutar att vi på kommande direktionsmöten lyfter frågorna kring 

Den höga arbetslösheten och problematiken med att få ut en del grupper i arbete.
Kunskapslyft och strategier kring elfrågan.
Begynnande kostnadsläge - Budget

Bakgrund
Rolf Eriksson lyfter frågan om problematiken hos de kommuner med hög arbetslöshet p g a att man 
har haft ett stort mottagande över tid och som man inte har lyckats få ut i arbete. Det är en stor 
arbetskapacitet som vi tillsammans måste arbeta med.
De kompletterande aktörer som finns istället för lokala arbetsförmedlingar fungerar inte bra. Något 
gemensamt i Skaraborg är nödvändigt. Förbundsdirektören kommer att studera frågan och 
återkomma till direktionen.

Bengt Sjöberg återkopplar till det möte som han och Tord Andersson haft med Roberto Maiorana, 
Generaldirektören för Trafikverket och Jörgen Einarsson, Trafikverket Region Väst.

Katarina Jonsson vill att vi lyfter Elfrågan på något av kommande direktionsmöten.
Det pågår diskussion mellan de olika elbolagen i Skaraborg om möjlgheten till samarbete.
Politiken behöver veta vilka diskussioner som förs och även få ett kunskapslyft tillsammans med 
elbolagen.

Katarina Jonsson tar även upp det begtunande kostnadsläget  - Budget.
Kostnaden för placeringar ökar i många kommuner, hur kan vi arbeta proaktivt kring detta.
Ett önskemål är att ta del av hur Skaraborgs kommuner arbetar med detta på nästa direktionsmöte.

Pierre Ryden informerar om möte med Vätternråd som han och Anna.Karin Skatt varit på.
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