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Årsredovisning 2016 

Styrelsen för Skaraborgs Kommunal-

förbund får härmed avge årsredovisning för 

verksamhetsåret 1 januari –  

31 december 2016.  

 

 

Förbundets ursprung 

De femton kommunerna i Skaraborg 

beslutade under hösten 2006 att bilda 

Skaraborgs Kommunalförbund. Tidigare 

hade kommunerna samverkat i tre olika 

ideella föreningar; Kommunförbundet 

Skaraborg, Skaraborgssamverkan samt 

Tillväxt Skaraborg. Samtliga femton 

kommuner ställde sig bakom bildandet av 

en ny gemensam organisation i form av ett 

kommunalförbund. 

 

 

Förbundets uppdrag 

Förbundet har till ändamål att tillvarata 

medlemskommunernas intressen och att 

främja deras samverkan och samarbete 

över kommungränserna. Verksamheten ska 

vara till kommunal nytta och skapa 

mervärde för medlemmarna. Syftet ska 

vara att stärka Skaraborg som en attraktiv 

region med goda livsvillkor för alla 

invånare och samverka för utveckling och 

effektivt resursutnyttjande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbundet skall särskilt verka inom 

följande områden;  
 

 Tillväxt- och utvecklingsfrågor.  
 

 Verksamhetsstöd och 

      intressebevakning.  
 

 Projekt som har till syfte att främja 

     samordning och/eller samverkan inom 

     områdena tillväxt och utveckling samt  

     verksamhetsstöd.  
 

Politisk organisation 

Fullmäktige 

Enligt förbundsordningen ska förbundet 

styras genom ett förbundsfullmäktige som 

högsta beslutande organ. Fullmäktige 

består av 48 ledamöter med ersättare. 

Varje kommun utser två ordinarie 

ledamöter och två ersättare. 

Kommuner som vid ingången av 

mandatperioden har ett invånarantal 

överstigande 10 000 tillsätter ytterligare en 

ledamot och ersättare för varje fullt tal av 

10 000 invånare. 

 

Styrelse 

Förbundets styrelse är verkställande 

politiskt organ och består av 15 ledamöter 

med 15 ersättare. Varje medlemskommun 

representeras i styrelsen av en ledamot som 

är kommunstyrelsens ordförande samt en 

ersättare som är oppositionsföreträdare. 

Förteckning över styrelseledamöter och 

ersättare redovisas i bilaga. 
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Styrelsens presidium 

Styrelsen presidium består av ordförande 

samt 1:e och 2:e vice ordföranden som 

bland annat bereder ärenden inför 

styrelsen och representerar förbundet i 

olika samverkansorgan. 

 

Beredningar 

Styrelsen har inrättat fyra beredningar för 

följande områden  

 Regional utveckling (Näringsliv, 

Kompetensförsörjning och Kultur) 

 Hållbar samhällsutveckling 

 Kunskapsutveckling 

 Välfärdsutveckling 

 

Beredningarnas uppgift är att: 

 

 Arbeta med strategiska frågor i ett 

utvecklingsperspektiv 

 Utarbeta sin del av verksamhets-

planen för mandatperioden inom 

sitt utvecklingsområde samt göra en 

årsplan som ska godkännas av 

förbundsstyrelsen 

 Bereda ärenden inför styrelsen 

 Bereda, stödja och vara sakkunniga 

till Tillväxtutskottet vid 

bedömningar av projekt-

ansökningar inom utvecklings-

området 

 Ta initiativ i frågor inom 

utvecklingsområdet 

 Ha ett nära samarbete med de 

nätverk med politiker och 

tjänstemän som finns inom 

utvecklingsområdet, utveckla dessa, 

sprida idéer och stimulera 

erfarenhetsutbyte  

 Fungera som ”bollplank” till 

förbundets tjänstemän. 

 

 Vara en gemensam plattform för 

omvärldsorientering, debatt och 

förmedling av framtidsbilder 

 Årligen följa upp och utvärdera 

årsplanen 

 Ta vara på möjligheter till 

medfinansiering från EU, Nutek, 

Vinnova, med flera 

 Bevaka utvecklingsområdet genom 

remissyttrande, uppvaktningar och vid 

behov vara en länk till Västra 

Götalandsregionen (VGR) och andra 

regionala och nationella myndigheter 

och organisationer i frågor av 

gemensamt intresse 

 

Utskott 

För att få en rationell hantering av beslut i 

arbetet med Skaraborgs tillväxtprogram 

har styrelsen inrättat ett särskilt utskott, 

Tillväxtutskottet, som består av fem 

beslutande ledamöter.  I syfte att få ökad 

delaktighet och bredare belysning av 

utvecklingsprojekt har man adjungerat 

ledamöter från näringsliv, utbildnings-

anordnare, fackliga företrädare samt social 

ekonomi. 

Tillväxtutskottet har ett särskilt ansvar och 

delegation för genomförandet av 

tillväxtstrategin ”Genomförandeplan 

Skaraborg” och beslutar om fördelning av 

de tillväxtmedel som ställs till förfogande 

från medlemskommunerna och Västra 

Götalandsregionen. 
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Samverkan 

Styrelsen har valt ledamöter till olika 

regionala organ där Skaraborg är 

företrädda. Samverkan med Västra 

Götalandsregionen (VGR) sker regelbundet 

både på den politiska nivån och i 

tjänstemannagrupper. De fyra västsvenska 

kommunalförbunden finns representerade 

med vardera fyra ledamöter i beredningen 

för hållbar utveckling (BHU) under 

regionstyrelsen samt i VästKoms styrelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsplan  2015-2018 
 

Fullmäktige har antagit en verksamhets-

plan för mandatperioden 2015 – 2018 med 

inriktning att möta de utmaningar som 

Skaraborg står inför.  

 

Befolkningstillväxt 

Skaraborg står inför att hantera flera  

påtagliga utmaningar i närtid. Förutom de 

demografiska förändringarna påverkar 

urbaniseringstrenderna kommunerna och 

antalet invånare förväntas öka något under 

den närmaste framtiden. Globalisering i 

termer av omfattande flyktingströmmar 

och en ökad rörlighet över gränserna 

påverkar även Skaraborgs kommuner. En 

inkluderande ansats inom det 

gemensamma arbetet kommer vara 

väsentligt för att ta tillvara våra nya 

invånares kraft. 

 

Utbildningsnivå 

Utbildningsnivån i Skaraborg är förhåll-

andevis låg vilket är en särskild utmaning 

med tanke på arbetsmarknadens ökande 

krav på att finna kompetenta medarbetare. 

Den påverkar också förutsättningarna för 

att skapa innovativa miljöer och morgon-

dagens nya arbeten. 

 

Arbetstillfällen 

En avgörande förutsättning för att 

invånarna i Skaraborg ska uppleva ”Det 

goda livet” är att man har möjlighet till 

egen försörjning. En väl fungerande 

arbetsmarknad med ett framgångsrikt 

näringsliv som har en framtidstro och 

satsar på utveckling i Skaraborg är en 

avgörande faktor. Utmaningar finns vidare 

i vår sociala sammanhållning där vi 

behöver säkerställa ett nära samarbete med 

andra samhällsaktörer för att möjliggöra 

att även de mer utsatta och margina-

liserade grupperna kommer med i 

samhällsutvecklingen. 

 

Infrastruktur 

I ett allt mer specialiserat och mång-

facetterat samhälle och arbetsmarknad 

måste det finnas möjligheter för invånarna 

till ökad rörlighet. En väl utbyggd infra-

struktur och väl fungerande kommunika-

tioner är en nödvändighet för Skaraborg. 

Det kan bland annat gälla att komma åt 

andra arbetsmarknader men likväl att öka 

åtkomsten till Skaraborg. Mycket handlar 

om att i flera avseenden öka Skaraborgs 

attraktivitet som leder till ökad tillväxt. 
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Verksamheten under 2016 
 

Styrelsen 

Styrelsen har under året haft sju 

sammanträden och bland annat behandlat 

följande frågor: 

 

- Gymnasieutredning och förslag till 

fortsatt hantering av 

gymnasiefrågan 

- Rekommenderad gymnasie-

dimensionering 

- Samverkan i integrationsfrågor 

- Praktikanskaffningsverktyget 

”Praktikplatsen.se” 

- Reviderat Tillväxtprogram, 

Genomförandeplan 2017-2020 

- Strukturbild Skaraborg 

- Naturbruksutbildningarna 

- Folkhälsoarbetets organisering 

- Projektansökningar: 

Vinnova, ”Idéslussen” 

ESF, Insatser för unga 15-24 år, 

Studie och yrkesvägledning som 

hela skolans ansvar 

- Etablering av lärarutbildning i 

Skaraborg. 

- Genomförd styrelseutvärdering 

- Skaraborgsdagen 2017 

- Handlingsplan Trygghet, service 

och delaktighet i hemmet med 

digital teknik. 

- Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal 

- Prioritering inför revidering av 

regional plan 

- Trafikförsörjningsprogram 

 

Organisationen 

På tjänstemannasidan medverkar 

förbundets medarbetare regelbundet i 

samverkans- och utvecklingsaktiviteter 

tillsammans med kollegor i medlems-

kommunerna, övriga kommunalförbund i 

Västsverige, Västra Götalandsregionen, 

Länsstyrelsen samt övriga myndigheter och 

samverkansorgan. 

 

Förbundets löpande arbete grundar sig på 

medverkan och engagemang från anställda 

och förtroendevalda i medlems-

kommunerna. Det är genom ett utvecklat 

och regelbundet samarbete i olika nätverk 

och arbetsgrupper som resultat uppnås och 

förbundets uppdrag och legitimitet formas.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Regional utveckling 

 

Näringsliv 
Uppdrag enligt verksamhetsplan 

2015-2018 

 

 Förbundet ska i nära samverkan med 

medlemskommunerna och andra 

aktörer verka för en expanderande 

arbetsmarknad genom fler och 

växande företag samt ett hållbart och 

konkurrenskraftigt näringsliv. Ett 

genomgripande synsätt ska vara att 

stimulera nytänkande och ett 

stödjande av kreativa miljöer. 

 Arbetet ska bygga på en god 

omvärldskunskap och på ett starkt 

förtroende mellan olika parter när det 

gäller effektiv samverkan, tydlig roll- 
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och ansvarsfördelning och förväntade 

resultat. 

 Arbetet ska synliggöras genom en aktiv 

profilering av Skaraborg och stärkas 

genom ett ökat regionalt, nationellt 

och internationellt utbyte. 

 Särskilt fokus ska läggas inom följande 

prioriterade områden 

 

- Tillverkande industri 

- Gröna näringar 

- Besöksnäring 

- Kunskapsintensiv 

tjänstesektor/IT 

 

 För respektive område eftersträvas att 

etablera långsiktiga och hållbara 

strukturer med tydliga kopplingar till 

kunskapsekonomins principer. 

 

Viktiga händelser under året 

Genomförandeplan för Skaraborg ska bidra 

till att Västra Götaland utvecklas till en 

attraktiv och väl sammanhållen 

internationellt konkurrenskraftig region. 

Befolkning och sysselsättning ska öka samt 

att kunskapsnivåer i företag och organisa-

tioner ska utvecklas.  

Under hösten 2016 gjordes en uppföljning 

av måluppfyllelsen i Genomförandeplanen 

för Skaraborg 2014-2016. Detta underlag 

ligger till grund för en revidering av 

Genomförandeplanen för åren 2017-2020. 

Workshops och dialogmöten genomfördes 

med kommunalförbundets styrelse, 

beredningar, tjänstemannanätverk i 

Skaraborg och med aktörer som tidigare 

har medverkat i framtagandet av strategin.  

Styrelsen antog  i december månad den nya 

Genomförandeplanen för Skaraborg 2017-

2020.  

Under året har utbildningsinsatser gjorts 

inom delregional samverkan för att stärka 

nätverket av näringslivschefer. Insatserna 

har genomförts utifrån ett resultat av en 

förstudie kring rollen som näringslivschef, 

som en del av innovationssystemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröna näringar 

Under året har det gjorts insatser för att 

stärka och utveckla de gröna näringarna 

samt att stärka Skara och Skaraborg som  

centrala aktör inom området.  

 

Projektet ”Nya säljkanaler för mat i 

Skaraborg” har tillsammans med 

representanter för de gröna näringarna 

identifierat nya affärsmodeller och upplägg 

för att koppla samman lokala producenter 

och konsumenter. Detta ligger i linje med 

förbundets prioriteringar för arbetet med 

de gröna näringarna, att stimulera till ökad 

lokal förädling. 

 

Projekt Hållbara Skaraborg 

I december tog förbundet beslut om att 

starta projektet ”Hållbara Skaraborg”. 

Projektet har för avsikt för att etablera en 

plattform för strategisk samverkan inom 

området miljö mellan Skaraborgs 

kommuner och syftar till att etablera 

relevanta strukturer för strategisk 

samverkan kring hållbar utveckling och 

omställningen till en biobaserad ekonomi. 

Kunskapsintensiva tjänsteföretag 
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Projektet SIM2020 är ett plattformsbygge i 

samverkan med Högskolan i Skövde och 

Gothia Science Park. Projektet ska utveckla 

två tematiska miljöer / plattformar där en 

gemensam kunskapsutveckling kan ske 

inom områdena IKT/Hälsa och virtual 

engineering. 

 

Gothia Innovation 

Förbundet stödjer Gothia Innovation med 

två projekt. Projekten handlar, dels om 

affärsutveckling av befintliga företag och 

dels att få fler nya företag som deltar i 

inkubatorprocesserna, som hjälper 

entreprenörer att ta sin idé från ”start up” 

till tillväxtbolag. 

 

Tillverkande industri 

Insatser sker till stor del genom IDC 

(Industrial Development Center) som är en 

organisation med drygt 140 tillverknings-

företag i Skaraborg som medlemmar.  

Två större projekt som förbundet är 

engagerade i drivs av IDC.  

Det är ”Kompetensnavet - strategisk 

kompetensförsörjning” som syftar till att 

deltagande företag efter projekttidens slut 

ska arbeta med strategisk 

kompetensförsörjning och ”Hållbar 

industriell utveckling” som handlar om 

stöd för omställning till en resurseffektiv 

verksamhet och tillverkningsprocess samt 

en övergång till cirkulära affärsmodeller. 

 

ASSAR, en industriell arena är under 

uppbyggnad i Skövde, för att skapa en 

fysisk och industriell miljö för forskning 

och teknikutveckling. Test och demon-

strationsmiljön kommer att bli klar under 

första kvartalet 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besöksnäring 

Ett gemensamt turistmagasin för 

Skaraborg togs fram. Den äldre hemsidan 

lades ner. Värdskaps- och varumärkes-

plattformsutbildningar har genomförts 

med företagare. Besöksmål/kommuner 

använder tillägget ”..en del av Västsverige” 

enligt Turistrådets Västsveriges 

rekommendationer. Nya gemensamma mål 

har tagits fram till exempel att 

besöksnäringen i Skaraborg ska omsätta 5 

miljarder år 2020, vilket är en 20 % ökning 

från 2015 års nivå. 

Uppdraget som affärsutvecklare inom 

måltid och outdoor avslutas vid årsskiftet 

och ersätts istället av en koordinator för 

besöksnäringen under två år. Koordinatorn 

kommer arbeta 50 % med strategisk 

inriktning för besöksnäringen i Skaraborg.  

Två lyckade seminarier genomfördes under 

året i förbundets regi. Ett gemensamt 

seminarium tillsammans med näringsliv-, 

turist- och kulturcheferna som handlade 

om kulturella och kreativa näringar. Det 

andra var ett handels-seminarium som 

belyste kopplingen mellan handel och 

besöksnäringen. 
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Integration 

Förbundet tog under året beslut om att 

utveckla formerna för samverkan inom 

integrationsarbetet i Skaraborg. Ett projekt 

startades, ”Gemensam samverkans-

plattform för att främja integrationen i 

Skaraborg” som finansieras från 

Länsstyrelsen för att genomföra arbetet på 

delregional nivå. En integrations-

samordnare anställdes och började sin 

tjänst i november månad. Projektet har fyra 

fokusområden för delregional samverkan: 

- Boende 

- Arbete, utbildning och eget företagande 

- Hälsa och rehabilitering 

- Språk, samhällsorientering och  

     interkulturell förståelse 

 

Framtid 

Genomförandeplanen för Skaraborg lyfter 

fram tre områden som särskilt viktiga inför 

framtiden. Det är digitalisering, 

kompetensförsörjning samt integration och 

social hållbarhet.  

Ett annat viktigt arbete är att bryta den 

negativa trend som finns när det gäller 

nyföretagande. Ett arbete som kommer att 

prioriteras framöver och involvera de 

organisationer som är verksamma inom 

nyföretagandet. Integration ger möjlig-

heter inom  näringslivet. 

Kompetensförsörjning är en av de stora 

utmaningarna framöver och därför 

kommer det att vara fokus på att ta tillvara 

på de kompetenser som nyanlända har.  

Inom näringslivets prioriterade områden 

kommer verksamheten att ha fokus på 

ökad samverkan, kompetensutveckling, 

digitalisering, utveckling av nya 

verksamheter samt stärka befintliga 

verksamheter, vilket kommer att bidra till 

ett mer utvecklat näringsliv i Skaraborg.  

Kompetensförsörjning 

Uppdrag enligt verksamhetsplan 

2015 – 2018 

 

 Förbundet ska i nära samverkan med 

medlemskommunerna och andra 

aktörer verka för att tillgodose 

arbetsmarknadens behov av 

kompetent arbetskraft genom att 

stimulera och utveckla hållbara 

strukturer för en efterfrågestyrd 

kompetensförsörjning inom såväl 

privat som offentlig sektor. 

  

 Arbetet ska bygga på identifierade 

reella behov på kort och lång sikt och 

ska utgå från behovsanalyser av 

arbetsmarknaden samt övriga 

kunskapsunderlag.  

 

 Arbetet ska kännetecknas av en nära 

samverkan mellan kommunala 

funktioner och övriga aktörer inom 

utbildning, arbetsmarknad och 

näringsliv.  

 

 Särskilt fokus ska läggas på  

- Utveckling av effektivare metoder för  

   att tillgodose arbetsmarknadens  

   behov av kompetens på kort och lång 

   sikt.  

- Utveckling av branschråd som utgör 

   grund för den hållbara strukturen för 

   kompetensförsörjning och som även 

   fungerar som en arena där en rad 

   andra frågor kan kommuniceras och 

   lösas.  

 

 Arbetet ska ske i samverkan med VGR:s 

regionutveckling. 
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Viktiga händelser under året 

För arbetet med kompetensförsörjning har 

Kompetensforum fått en stärkt roll och 

funktion som det strategiska navet för 

Skaraborg. Det innebär bland annat att 

agera styrgrupp för aktuella projekt inom 

kompetensförsörjning och en funktion som 

bollplank för branschråden. 

Kompetensforum har under året ansvarat 

för två konferenser. En halvdagskonferens 

genomfördes på Högskolan i Skövde där 

bland annat fem kompetensförsörjnings-

projekt fick göra kortpresentationer av sina 

mål och resultat. En konferens 

genomfördes också på temat Kompetens-

försörjning i en ny omvärld där tjänstemän 

och politiker fick ta del av ett antal 

föreläsningar med avslutande paneldebatt. 

Huvudnumret var en presentation av 

Västra Götalandsregionens helt färska 

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 

med sikte på 2025. Konferensen som var 

den första av årligen återkommande på 

kompetensförsörjningstemat belyste 

särskilt omvärldsfaktorers betydelse för 

den framtida kompetensförsörjningen.  

Kommunchefsgruppen har gett nätverket 

med kommunernas personal/HR-chefer i 

uppdrag att kartlägga och sammanställa 

kommunernas behov av kompetens-

försörjning och resultatet ska hanteras av 

Kompetensforum. 

 

Två nya projekt med finansiering av 

Europeiska Socialfonden har under året 

startat. Projektet InVäst som syftar till att 

stärka kompetensen och öka kvalitén i 

samtliga kommuners sfi-verksamheter, 

men även att erbjuda kompetens inom 

interkulturell förståelse till arbetsgivare, 

föreningar och tjänstemän vid andra 

myndigheter som kommer i kontakt med 

nyanlända. Det andra projektet, RegioVux, 

deltar förbundet i utifrån en inbjudan från 

Skolverket, där Skaraborg som en av fyra 

regioner i Sverige ska utveckla regional 

yrkesvux. Det välfungerande vuxsam-

arbetet i Skaraborg är nationellt 

uppmärksammat och ligger också helt i 

linje med ökade krav i den nya 

yrkesvuxförordningen. Förordningen 

ställer högre krav på samordning, ökad 

grad av arbetsmarknadsrelevans, ökad 

branschbredd och kommunal 

medfinansiering.  

 

Resultatet av en utredning gjord över 

programmen på Högskolan i Skövde ledde 

fram till att man avsåg att avveckla 

Byggingenjörsprogrammet då det inte 

passade in i strukturen av program. 

Branschråd Bygg kraftsamlade då och 

intygade att arbetskraftsbehovet inom 

området i Skaraborg är stort och att det 

vore en katastrof om programmet försvann. 

Detta ledde till diskussioner som mynnade 

ut i att Byggingenjörs-programmet inte gör 

någon start 2017 men genom omarbetning 

tillsammans med parterna återstartas i ny 

tappning. 
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Branschrådet för Trä-Möbel-Inredning har 

gjort en framställan till Kompetensforum 

där man framhåller behovet av kompetent 

arbetskraft inom industrin nu och framåt.  

I en region med ca 5.000 anställda inom 

näringen och ett årligt nyanställnings-

behov av  200 individer finns det alldeles 

för få utbildningsmöjligheter. Många 

nyanlända har både utbildning och 

erfarenhet inom yrken där det råder brist 

på utbildad och erfaren arbetskraft på den 

svenska arbetsmarknaden. En överens-

kommelse vad gäller snabbspår inom 

träindustrin har därför tecknats mellan 

parterna TMF, GS Facket och Arbets-

förmedlingen.  

Förbundet har fått en förfrågan om att vara 

delaktiga i att starta upp snabbspåret mot 

trä-, möbel- och inredningsindustrin i 

Skaraborg. 

Inom ramen för KOBRA-projektet, som 

kommer att fortsätta med behovsanalyser 

under 2017, är ett antal nya branschråd på 

väg att startas upp. Ett branschråd avser att 

koncentrera sig på IT-kompetens som 

verksamheter kommer behöva framöver, 

utifrån nya behov hos såväl privata som 

offentliga arbetsgivare. Ett annat nytt 

branschråd är Taxi, utifrån den brist på 

yrkeschaufförer som råder. Behovet är 

påkallat av Västtrafik. 

 

Framtid 

I slutet av året initierade förbundet ett 

samarbete med Boråsregionen och 

Fyrbodal, samt analytiker vid Västra 

Götalandsregionen och Arbets-

förmedlingen, kring statistik och analys 

rörande arbetsmarknad. Syftet är att under 

våren 2017 skapa en liknande modell för de 

tre kommunalförbunden att samla och 

tillgängliggöra delregional statistik från 

såväl efterfråge- som utbudssidan. En 

arbetsgrupp ska identifiera relevant 

statistik och arbetssätt för hur den 

sammanställs och analyseras, hur ofta och 

på vilka sätt den ska kommuniceras och till 

vilka grupper. Lämpligt kan vara två gånger 

per år i samband med Arbetsförmedlingens 

länsprognos som baseras på intervjuer med 

1.700 arbetsgivare.  

Samarbetet kring arbetsmarknadsstatistik 

kommer vara ett värdefullt bidrag i att 

tydligare och mer strukturerat  

kommunicera det aktuella matchningsläget 

i Skaraborg som ett underlag för 

beslutsfattare och tjänstemän hos 

kommuner och andra intressenter.  

 

Kultur  
Uppdrag enligt verksamhetsplan 

2015 – 2018  

 

 Förbundet ska i nära samverkan med 

medlemskommunerna och andra 

aktörer verka för att stimulera och 

utveckla kulturlivet och de kulturella 

kreativa näringarna i Skaraborg.  

 Särskilt fokus ska läggas på att  

- värna och stärka samverkan på 

kulturområdet 

- arbeta för att utveckla kunskapen 

och fakta kring kulturen som 

tillväxtfaktor och integrera kulturen 

i det tillväxtbefrämjande arbetet 

- främja barn- och ungdomskulturen 

och utveckla Skaraborg som en 

plats där unga möts  

- främja en aktiv och nyskapande 

kulturregion för alla. 

 För området ska eftersträvas att etablera 

långsiktiga och hållbara strukturer, 

nätverk och plattformar. 

 Arbetet ska bygga på ett starkt 

förtroende mellan olika parter när det 

gäller effektiv samverkan, tydlig roll- 
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och ansvarsfördelning och förväntade 

resultat. 

 Arbetet ska stärkas genom ett ökat 

regionalt, nationellt och internationellt 

utbyte och synliggöras genom en aktiv 

profilering av Skaraborg.  

 Arbetet ska ske i samverkan med Västra 

Götalandsregionens Kulturnämnd. 

 

Viktiga händelser under året 

SKL:s årliga nationella kulturkonferens var 

i år förlagd till Skaraborg och Skövde 

kulturhus. Kommunerna i Skaraborg, 

regionen och förbundet stod som värdar för 

konferensen.  

 

Utöver fortsatt arbete med att utveckla och 

stärka samverkan i Skaraborg och regionen 

har fokus på det gemensamma arbetet 

under 2016 handlat om frågor som 

 ytterligare utvecklar kunskapen och 

fakta kring kulturen som tillväxtfaktor  

 utvecklar Skaraborg som en plats där 

unga möts och där barn- och 

ungdomskulturen i Skaraborg främjas 

 stärker Skaraborg som en aktiv och 
nyskapande kulturregion för alla  

 fortsatt stärker den delregionala 
kulturella infrastrukturen  

Arbetet har skett i samverkan med Västra 

Götalandsregionens kulturnämnd, 

kultursekretariat, Kultur i Väst, Västarvet 

och övriga kommunalförbund i Västra 

Götaland.  Regelbundna möten har 

genomförts tillsammans med Regionens 

kulturkansli och kulturstrategerna i de fyra 

kommunalförbunden.  

Strategiska möten med Skaraborgs 

kommuners kulturpresidier och kultur-

chefsgruppen har genomförts och där man 

beslutat om mål och fokusområden för 

kulturen på kort och lång sikt.    

Kommunernas kulturchefer har genomfört 

en gemensam studieresa till Umeå med 

flera intressanta studiebesök som utöver 

inspiration gav tillfälle till många 

spännande diskussioner och reflektioner.   

Förstudien om ”Ungas möjlighet till 

utövande och delaktighet i kulturen i 

Skaraborg” som genomfördes under 2015 

har följts upp med ett seminarium om 

Ungas delaktighet. Fokus för seminariet 

handlade om att finna nya stödformer och 

strukturer som ger målgruppen reella 

möjligheter till makt och inflytande med 

kulturen som verktyg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASTiS 

Projektet KASTiS(Kulturarv och 

spelteknologi i Skaraborg)  som 

tillsammans med Högskolan i Skövde 

involverar åtta kommuner i Skaraborg har 

som mål att utveckla en delregional 

samverkans- och kunskapsplattform i syfte 

att stärka kulturarvet genom nyttjandet av 

spelteknologi. Den påbörjade seminarie-

serien tillsammans med öppna föredrag 

och workshops har bidragit till ett utökat 

nätverk mellan spelutvecklare, de 

kommunala och regionala museerna, 

arbetslivsmuseer, kulturarvsplatser och 

olika personalkategorier.  

 

KLUB är ett projekt inom KASTiS som 

syftar till att väva samman och föra fram 

Skaraborgs kulturarv. Under hösten hade 
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projektet två boksläpp i barnboksserien 

Kiras och Luppes Bestiarium (KLUB). 

Böckerna skapas i ett samarbete mellan 

museipedagoger, kultursekreterare och 

högskolans spelstudenter.  

Studenterna arbetar med Skara, Falköping, 

Gullspång/Hova, Hjo, Mariestad, Tibro och 

Skövde och fler äventyr planeras. I flera fall 

har kommuner erhållit läsfrämjandestöd 

från regionen för arbetet med böckerna. 

 

Regionaliseringen av festivaler 

Samverkansprojektet med övriga 

kommunalförbund och Västra 

Götalandsregionen kring regionalisering av 

de tre internationella festivalerna GIBCA 

Extended, Filmfestivalen och Dans- och 

teaterfestivalen har utvärderats. Resultatet 

av utvärderingen har bland annat lett till 

att Västarvet, Regionteater väst, Kultur i 

väst, Göteborgs symfoniker, litografiska 

med flera har fått i uppdrag att utveckla 

kulturområdet i hela regionen. Tanken är 

att de också ska stödja det lokala arbetet 

ute i regionen. Även integrationsmedel har 

avsatts för att öka deltagandet och 

likvärdigheten för alla medborgare.  

 

Bibliotekssamverkan 

Biblioteksnätverket, ”Bibliotek Skaraborg”, 

har under året samverkat framgångsrikt 

när det gäller framtagande av ett nytt 

gemensamt IT-stöd. Syftet med samverkan 

har varit att möta dagens och morgon-

dagens behov på ett resurseffektivt sätt, att 

utveckla biblioteksverksamheten samt att 

kunna ge en bättre biblioteksservice till 

användarna i Skaraborg. 

 

Framtid 

I strävan att öka antalet gemensamma 

kulturprojekt med koppling till prioriterade 

områden i Genomförandeplanen och 

Kulturplanen har några särskilda områden 

identifierats och projekt startat eller 

beviljats;  

 ”Kulturella och kreativa näringar längs 

med Kinnekullebanan” (KKN) 

 Projektet har fått medel beviljade även 

från Leader. Genom att samla enga-

gerade aktörer och finna former för 

samverkan längs med Kinnekullebanan 

ska projektet bidra till en positiv 

landsbygdsutveckling genom att stärka 

och aktivera kulturella och kreativa 

näringar. 

 

 ”Spelutveckling i musik- och 

kulturskolor” 

Projektet syftar till att förnya 

utbildningsinnehållet i musik- och 

kulturskolor i Sverige i allmänhet och i 

Skaraborg i synnerhet. Dataspel kan bli 

en självklar del i verksamheten i musik- 

och kulturskolor, precis som det är i 

ungdomarnas liv utanför skolan. Med 

kompetens och en pedagogik kan 

kultur- och musikskolor ta en aktiv roll i 

hur dataspelskulturen utvecklas i 

samhället. 

 

 ”Konstnärliga hästar”  

Syftet med detta projekt är att stärka 

och utöka kulturlivet i Skaraborg med 

anknytning till hästen. Detta görs 

genom att skapa aktiviteter, samarbeten 

och konstverk för att lyfta fram hästens 

roll i kulturen och konsten i vårt 

område. De kulturaktiviteter med 

koppling till hästen som skapas genom 

projektet ska sedan leva vidare även 

efter projektets slut. Tanken är att 

engagera fler ungdomar i kulturen och 

ge dem en positiv kontakt med hästen.   
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 ”Filmforum Skaraborg 2017” 

 Inför verksamhetsstarten 2016 

beviljades föreningen stöd från 

förbundet, Västra Götalandsregionen 

och Svenska filminstitutet. Ansökan 

omfattade tre år, men samtliga 

finansiärer valde att till att börja med 

bevilja medel för ett första verksam-

hetsår. De nu beviljade medlen är för 

vidareutveckling av verksamheten 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hållbar 
samhällsutveckling 
 

Uppdrag enligt verksamhetsplan 

2015 - 2018: 

 

 Förbundet ska i nära samverkan med 

medlemskommunerna och andra 

aktörer strategiskt arbeta för tillväxt ur 

ett brett perspektiv inom ramen för 

överkommunal samhällsplanering. 

 

 Samordna arbetet samt komma med 

förslag av nya objekt samt 

prioriteringar av infrastrukturobjekt 

och åtgärder inom ramen för 

nationella och regionala planer. 

 Aktivt arbeta med förslag och initiativ 

till alternativa finansieringar och 

tidigareläggningar av investerings-

objekt. 

 Tillsammans med kommunerna inom 

ramen för infrastruktur och 

kollektivtrafik aktivt arbeta med 

påverkansarbete till förmån för tillväxt 

och ny teknik i ett brett perspektiv. 

 Arbeta strategiskt för en förbättrad 

kollektivtrafik framförallt vad avser 

arbets- och studiependling. 

 Samarbeta med VGR och bevaka 

utbyggnaden av IT-infrastruktur. 

 

Viktiga händelser under året 

Beredningen för hållbar samhälls-

utveckling har nu verkat under ett helt år 

och ersatt den tidigare Infrastruktur-

beredningen. Beredningen ansvarar för 

infrastrukturfrågor, kollektivtrafikfrågor 

samt frågor rörande överkommunal 

samhällsplanering. Beredningen bereder 

ärenden dels till förbundets styrelse men 

även till det delregionala kollektiv-

trafikrådet. 

 

Infrastruktur allmänt 

Arbetet med förverkligandet av de 

beslutade nationella och regionala 

infrastrukturplanerna har under 2016 

fortlöpt enligt plan. Förbundet har under 

året utöver detta medverkat till att ett par 

objekt funnit lösning vad gäller 

finansiering, planering och beslut om 

genomförande. Här kan nämnas förbifart 

Grästorp” samt Nossebro-E20. 

Förbundet har aktivt deltagit i den 

regionala ”påverkansgruppen för 

pendelstråk”, som arbetar med påverkan 

till förmån för de så kallade läns-
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järnvägarna. Här har bland annat 

informationsmaterial tagits fram, gruppen 

har även deltagit i nationella möten till 

förmån för det mindre järnvägsnätet. 

Förbundet har tagit initiativ till ett antal 

möten om Kinnekullebanan samt arbetat 

med att ta fram förslag till förbättringar för 

banan och banans trafik. 

Jönköpingsbanans betydelse för Skaraborg 

bedöms få en kraftigt förändrad roll om en 

ny stambana anläggs öster om Vättern med 

knutpunkt i Jönköping.  Förbundet har 

därför tagit en aktiv roll i den så kallade 

”Jönköpingsbanegruppen”.  

 

Förbundet har deltagit i arbetet med ett 

antal så kallade Åtgärdsvalsstudier 

(ÅVS´er), varav  kan nämnas väg 26, 

Tillgänglighet Skövde och Väg 49 Skövde-

Karlsborg. Förbundet har även deltagit i 

Västra Götalandsregionens arbete med 

Godstransportstrategi, Ny regional 

planering samt Västtågsutredningen. 

Under året har ett antal remissvar arbetats 

fram, här kan nämnas VGR’s 

Trafikförsörjningsprogram samt 

Trafikverkets hastighetsrevidering. 

Förbundet har under året varit 

representerat i UBit-gruppen. UBit är en 

samarbetsgrupp mellan Västra Götalands-

regionen och kommunerna när det gäller 

utveckling av bredband och IT-

infrastruktur. Under 2016 genomförde 

UBit ett tiotal träffar och i juni 

arrangerades ett informationsmöte  för 

Skaraborgs fiberföreningar. Därutöver har 

UBits medlemmar fungerat som rådgivare 

till länets kommuner och bredbands-

samordnare. Utvecklingen under 2016 

avseende utbyggnaden av bredband/fiber 

kan redovisas först i mars månad 2017. 

 

 

E20 

Arbetet med att genomföra de åtaganden 

som undertecknades i huvudavtalet för 

E20’s medfinansiering pågår. Under året 

har förbundet medverkat i den referens-

grupp där Trafikverket avrapporterar 

framskridandet av objekten enligt den 

tidplan som togs fram under 2015. 

Processen pågår och samtliga objekt 

bedöms bli genomförda enligt plan. 

 

 

 

 

 

 

Strukturbild Skaraborg 

I februari 2016 antog styrelsen för 

förbundet Strukturbild Skaraborg. Man 

prioriterade de föreslagna strategierna: 

 Stärka lokal och regional utveckling 

av mötesplatser 

 Restidsförkortning – infrastruktur 

och kollektivtrafik för en LA-region 

 Integration 

 En resursförsörjd 

genomförandeorganisation 

 

Västra Götalandsregionen har beviljat 

finansiering av en halvtidstjänst för 

genomförande av strukturbilden och under 

våren fattade Tillväxtutskottet beslut om 

ytterligare finansiering i ett tvåårigt 

projekt. Arbetet har fortsatt med 

fördjupade analyser och planering.  

 

Två projekt har utkristalliserat sig för att 

säkerställa genomförandet av de 

prioriterade strategierna: 

 ”Ge alla individer i Skaraborg ökad 

tillgänglighet till ökad 

branschbredd” 
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 ”Campus Skaraborg – en arena för 

utveckling av Skaraborg” 

 

Strukturbild Skaraborg deltar också i 

utvecklingsarbete tillsammans med Västra 

Götalandsregionen och stödjer det 

påbörjade arbetet med att etablera en 

strukturbild för Fyrbodal. 

Strukturbild Skaraborg har också fortsatt 

arbetet med kreativa kraftfält där flera 

projekt och insatser genomförts i 

gränslandet mellan kultur, platsutveckling 

och fysisk planering. 

Det nyetablerade Samhällsbyggnads-

kollegiet har påbörjat sitt arbete. 

Strukturbild Skaraborg är efterfrågade som 

föreläsare i olika sammanhang och har 

föreläst vid Uppsala universitet, 

Föreningen för samhällsplanering med 

flera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollektivtrafik 

Förbundet har under året administrerat 

Skaraborgs Kollektivtrafikråd. Rådet har 

via tjänstemän deltagit i det regionala 

arbetet med att koppla samman 

kollektivtrafikfrågor och samhälls-

planering. Rådet har behandlat remisser 

om regionalt trafikförsörjningsprogram och 

Målbild för stadstrafiken i Göteborg, 

Mölndal och Partille,  

Rådet har tagit fram förslag till 

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst 

och riksfärdtjänst samt behandlat 

skrivelser från intresseorganisationer. 

Rådet har sammanträtt vid tre tillfällen 

under året. 

 

Framtid 

Förbundet har under 2016 lagt stor energi 

på förberedelser inför framtagande av 

förslag till reviderad Nationell och Regional 

plan vilka beräknas beslutas under våren 

2018. Under 2017 kommer till stor del 

infrastrukturarbete att handla om de 

planrevideringar som pågår. 

De initiativ som tagits angående påverkan 

för finansiering av ”mindre järnvägar” samt 

åtgärder på våra viktiga pendlingsstråk 

kommer att fortsätta under 2017. Vad 

gäller järnvägarna i Skaraborg kan 

konstateras att Kinnekullebanan är i dåligt 

skick och i mycket stort behov av både 

investeringar och underhåll. Förbundet 

kommer att fortsätta att verka för 

satsningar på banan både i form av 

upprustning av själva banan men också för 

att finna alternativ till den dieseldrivna 

trafiken på banan.  

Västra stambanan kommer oavsett om en 

ny stambana byggs mellan Stockholm och 

Göteborg/Malmö via Jönköping att behöva 

byggas ut för ökad kapacitet vilket 

förbundet kommer att verka för. 

Genomförandefasen för utbyggnaden av 

E20 är givetvis också en mycket viktig 

fråga. Förbundet kommer fortsatt aktivt att 

deltaga i den referensgrupp som bevakar 

den fortskridande processen/utbyggnaden 
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Kunskapsutveckling 
 

Uppdrag enligt verksamhetsplan 

2015 – 2018 

 

 Förbundet ska i nära samverkan med 

medlemskommunerna verka för att 

målen i det gemensamma 

Måldokumentet Utbildning Skaraborg 

ska uppnås: 

- Stärkt tillväxt och 

kompetensförsörjning 

- Höjd utbildningsnivå 

- Ökad kvalité  

 Förbundet ska i ett nära samarbete 

med medlemskommunerna hantera de 

olika avtal, som finns kopplade till 

Måldokumentet. 

 Förbundet ska ansvara för att 

processleda de båda 

samverkansformerna Teknikcollege 

och Vård och omsorgscollege. 

 Förbundet ska ansvara för att följa och 

utvärdera de gemensamma 

satsningarna i Skaraborgs 

Genomförandeplan som har koppling 

till utbildningsområdet 

 Arbetet ska kännetecknas av en god 

omvärldskunskap och ett nära 

förhållande till skolforskning samt 

inbegripa regelbundna kontakter med 

relevanta myndigheter som Skolverket, 

Yrkeshögskolemyndigheten, Sveriges 

Kommuner och Landsting och Västra 

Götalandsregionen. 

 Arbetet ska organiseras i den struktur 

där skol- och utbildningscheferna med 

hjälp av sina nätverk eller andra 

aktörer samt med stöd från förbundet 

ansvarar för att driva och följa upp 

resultat. 

 

Viktiga händelser under året 

 

Måldokument Utbildning Skaraborg 

Måldokument Utbildning Skaraborg har tre 

övergripande mål som beskriver 

Skaraborgs gemensamma riktning på hela 

utbildningsområdet. Till Måldokumentet 

hör fyra olika avtal, Samverkansavtalet för 

Gymnasieutbildningar, Samverkansavtal 

för Vuxenutbildningar, Samverkansavtal 

för samhällsorientering samt 

Samverkansavtal för Skaraborgs 

grundskolor, förskoleklasser, pedagogisk 

omsorg och fritidshem.  

 

Resultatet av den genomförda 

gymnasieutredningen kom i början av 

2016. Utredningen som fokuserade tre 

perspektiv; kvalitet, struktur och ekonomi, 

rekommenderade bildandet av ett 

gymnasieförbund i Skaraborg. Den 

politiska organisationen i Skaraborg ansåg 

dock inte att detta alternativ var görligt.  

 

Tio nätverk har utifrån Utbildning 

Skaraborg formaliserats och utformat sina 

uppdragsbeskrivningar. Nätverken arbetar 

nära skol- och utbildningschefsgruppen 

och hanterar frågor kring nätverkets 

respektive funktion.  

 

Kvalitetsuppföljning har genomförts för 

första gången som en del av 
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Måldokumentets intentioner. 

Kvalitetsuppföljningen görs genom 

samverkan mellan utvecklingsledarna i 

medlemskommunerna och 

kommunalförbundet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärarutbildning 

Ett intensivt arbete med att etablera 

lärarutbildning i Skaraborg pågår. En 

avsiktsförklaring från Högskolan i Borås 

om att förlägga en del av deras platser på 

förskollärarutbildningen samt utbildningen 

till F-3-lärare lokaliserat till Skövde har 

framställts. Högskolan i Borås fick dock 

inte så många platser som krävdes för att 

förlägga ett campus vid Högskolan i Skövde 

om 50 platser. Ledningen för högskolorna i 

Skövde och Borås, förbundets styrelse samt 

förbundsdirektören fortsätter dialogen för 

att finna en lösning. 

 

Skaraborgs Genomförandeplan 

Genomförandeplanens mål och arbetet 

med dessa är sedan start väl 

synkroniserade med Måldokument 

Utbildning Skaraborg. Utvärdering av 

målen i genomförandeplanen visar att vi 

har nått flertalet av de uppställda målen för 

2016. 

 

Praktikanskaffningsverktyg 

Förbundet ansvarar för avtalet gällande 

praktikplatsen.se och har också driften av 

verktyget. Under 2016 har en organisation 

för långsiktig drift tagits fram och 

kommunerna kommer att ha personer som 

hanterar verktyget lokalt. 

Under året har en huvudadministratör 

samt en administratör arbetat för att 

realisera de två delmålen för året; att Vård- 

och omsorgscollege (VOC)  samt 

grundskolan i Skövde fullt ut ska använda 

verktyget för att administrera sina 

praktikplatser. I slutet av året var samtliga 

VOC samordnare utbildade och alla 

Skaraborgs femton kommuner är därmed 

delaktiga i verktyget för APL inom vård- 

och omsorgsprogrammet. Grundskolan i 

Skövde använde under året 

praktikanskaffningsverktyget fullt ut för sin 

prao i årskurs åtta och nio. 

 

Antagningskansliet 

Under 2016 har antagningen fungerat väl. 

Fågelviksgymnasiet i Tibro och Thoren 

Innovation School i Lidköping har beslutat 

att lägga ner utbildningarna och alla elever 

har antagits på alternativa platser.  

Då systemet för interkommunal ersättning 

används i större utsträckning och i andra 

syften har också servicenivån till 

medlemskommunerna ökat.  

 

Teknikcollege 

Teknikcollege Skaraborg kan se tillbaka på 

ett innehållsrikt år. I mars genomfördes för 

tredje året i rad Möjligheternas värld, ett 

teknikevent som besöktes av 1.200 elever 

från årskurs 8 och cirka 130 vuxna från 

näringslivet och skolan. Nytt för detta år 

var att även elever från språkintroduktions-

programmet deltog under en eftermiddag. 

 

Jämställdhetsprojekt InTek (Inkluderande 

Teknikbransch) startade i mars 2016 och 

fortlöper fram till juni 2018. Där involveras 

hela utbildningssystemet, från förskolan till 
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högskolan samt näringslivet. 

Teknikcollege har även genomfört två 

benchmark med fokus på bland annat 

sammanhållna arbetsdagar och lärande i 

arbete. För att länka samman näringsliv 

och studerande mer har det även 

genomförts en karriärlunch. Där var  lokala 

företag, gymnasieelever från Skaraborg 

samt studenter från Högskolan i Skövde 

inbjudna för att diskutera teknikens 

arbetsplats och möjligheter. 

 

Vård och omsorgscollege 

Vård och omsorgscollege har under 2016 

genomfört praktikanskaffning för samtlig 

praktik genom webbverktyget 

paraktikplatsen.se  

Processledartjänsten har varit vakant sedan 

i maj och utvecklingsarbetet har avstannat 

något. 

 

 

 

 

 

 

Projekt Collegesamverkan VG 

Projektet fokuserar på Teknikcollege, Vård- 

och omsorgscollege och undersöker 

möjligheterna för att starta ett College för 

Gröna Näringar.  

Projektet arbetar för att bredda rekry-

teringsunderlaget genom att fler gör icke-

könsstereotypa utbildningsval och att nya 

ungdomsgrupper blir intresserade av de 

yrken som Collegeutbildningar kan leda till. 

Ett nytt koncept som förmedlar bilden av 

framtidens arbetsplats ska tas fram och ett 

framtidssymposium ska genomföras. 

Projektet arbetar också för att utveckla de  

 

befintliga collegeverksamheterna genom att 

förstärka kvaliteten och utbildningens 

relevans för arbetsmarknadens behov. 

Genom att samverka över verksamhets-

områden samt genom kartläggning av 

nuläget inom de gröna näringarna vill 

projektet även ta fram en struktur för ett 

Grönt college. Projektet som är tvåårigt, 

finansieras med medel av Europeiska 

socialfonden (ESF), och genomförs i 

samverkan mellan kommunalförbunden 

och involverade aktörer i Skaraborg, 

Fyrbodal och Boråsregionen Sjuhärad.  

 

Projekt Fullföljda studier 

Fullföljda studier är en gemensam fråga 

utifrån flera perspektiv. Det är en 

folkhälsofråga likväl som en fråga om höjd 

utbildningsnivå och ökad tillväxt i 

Skaraborg. Under 2016 har projektet FIL 

(Fullföljda studier – Inkluderande 

lärmiljöer) finansierats av tillväxtutskottet 

och Skövde, Töreboda och Hjo kommuner. 

Projektet har uppmärksammats positivt 

och det finns en önskan om fortsättning 

och möjlighet för fler kommuner att delta. 

Tillväxtutskottet har beviljat medel för 

ytterligare tre år och progression och 

uppväxling finns med i planeringen.  

 

SYVOnline och REKAS 

SYVOnline innehåller en kunskaps- och 

metodbank för SYV-området, Rekas är ett 

visuellt statistikverktyg med uppgifter om 

både utbud och efterfrågan på kompetens. 

Dessa projekt har utvärderats och 

styrgruppen har fattat beslut om fortsatt 

utveckling av SYVOnline, men beslutat att 

avvakta med REKAS i väntan på digitala 

lösningar som är under framtagande och 

som kommer att bli billigare eller rent av 

gratis. 
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Framtid 

Under 2017 kommer arbetet med 

Måldokument Utbildning Skaraborg och 

Skaraborgs Genomförandeplan att fortsätta 

utefter uppställda mål.  

Analysen av Måldokumentets 

kvalitetsuppföljning, nätverkens fortsatta 

arbete och arbetet med att stärka studie- 

och yrkesvägledningen kommer att vara 

centrala punkter. 

Arbetet med Fullföljda studier kommer att 

fokuseras under 2017 men också i ett 

längre perspektiv. Östra hälso- och 

sjukvårdsnämnden (HSN) har beviljat 

medel för tre år framåt för att finansiera en 

processledare som ska hålla ihop arbetet i 

Skaraborg. Projektet Fullföljda studier – 

genom trygghet och studiero, kommer att 

få en stark ställning genom finansieringen 

från HSN samt från tillväxtutskottet. 

Projektet arbetar förebyggande och 

främjande.  

Skaraborgs Kommunalförbund kommer att 

vara projektägare för två ESF- projekt 

under 3 respektive 2 år. Dessa projekt (En 

skola för alla och Vägledning för livet) 

kommer att ha som huvudsyfte att arbeta 

för att fler elever ska påbörja och slutföra 

gymnasiestudier. Deltagare i projekten är 

Fyrbodals Kommunalförbund och 

Boråsregionen Sjuhärads Kommunal-

förbund, totalt 32 kommuner. 

Samverkan med lärosäten i vår närhet 

fortsätter. Att akademin och kommunerna 

finner vägar att samverka är centralt för 

delregionens framtid, både för att höja 

utbildningsnivån, stärka tillväxten och öka 

kvaliteten i utbildningsverksamheterna. 

Arbete för att på sikt kunna förlägga 

lärarutbildning från Högskolan i Borås i 

Skövde är ett mål som kommunerna 

strävar att nå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välfärdsutveckling 
 

Uppdrag enligt verksamhetsplan 

2015 – 2018 

 

 Förbundet ska vara en plattform för 

samarbete där kommunerna kan bli 

mer effektiva, allt från nätverk till 

konkret gemensamt bedriven 

verksamhet.  

 Förbundet kan utgöra ett direkt 

verksamhetsstöd 

 Förbundet ska tydligt och samordnat 

företräda kommunerna i förhållande 

till andra huvudmän till exempel 

statliga myndigheter, Västra 

Götalandsregionen, Utbildare. 

 Förbundet ska företräda kommunerna 

i VästKom samarbetet.  

 Förbundet ska företräda kommunerna 

i förhållande till nationell nivå, SKL 

och nationella myndigheter och ha 

uppdraget att omvärldsbevaka  

 Förbundet ska genom FoU stödja och 

stimulera utvecklingen av den 

kunskapsbaserade verksamheten.  
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Viktiga händelser under året 

 

Kunskapsstyrning 

En helhetssyn på individers behov kräver 

samordning mellan myndigheterna. På 

nationell nivå är avsikten att 

kunskapsstyrningen ska bli samordnad, 

effektiv och anpassad till de behov som 

patienter, brukare och olika professioner 

och huvudmän har. För att möta 

målgruppen gemensamt för socialtjänst 

och hälso-och sjukvård beslutades på 

regional nivå i en avsiktsförklaring att 

arbetet med kunskapsstyrningen skulle ske 

i enlighet med 2016 års överenskommelse 

mellan Regeringen och SKL ”Stöd för en 

evidensbaserad praktik för god kvalitet 

inom socialtjänsten”.   

 

Utveckling av Vårdsamverkan  

Uppdraget för LiSA (Ledningsgrupp i 

Samverkan) har under året reviderats och 

nuvarande LiSA avvecklas. Vårdsam-

verkan Västra Götaland (VVG)  inrättas den 

1 januari 2017  vars uppdrag är att verka 

som  samverkansforum för strategiska 

länsövergripande frågor.  

I Skaraborg har en revidering av sam-

verkansgruppernas uppdrag genomförts.  

 

Skaraborgs Hälsoteknikcentrum  

En förstudie är genomförd för hur 

Skaraborgs Hälsoteknikcentrum 

(Äldredemostrator) ska organiseras för att 

bli en samverkansplattform för kommuner, 

företag och akademi. Detta är ett del-

projekt i tillväxtprojektet Skaraborgs 

Innovativa miljöer (SIM2020). Förbundet 

medverkar i arbetsgruppen för 

Hälsoteknikcentrum samt finansierar 

SIM2020 via tillväxtmedel. 

 

Framtidens vårdinformationsmiljö 

Kommunerna har deltagit på olika sätt i 

arbetet med ”Framtidens vårdinforma-

tionsmiljö”. Kommunerna och regionen har 

stort behov av tillgång till gemensam 

information för att kunna bedöma och fatta 

beslut och genom det ge rätt vård och 

omsorg. VGR beslutade att genomföra 

upphandling av ett kärnsystem och 21 

kommuner i länet medverkar. 

 

Utvärdering av samverkansavtalet 

avseende hjälpmedel 

En gemensam driftsorganisation för VGR 

och kommunerna har varit igång under ett 

år. En utvärdering av nuvarande 

samarbetsavtal i relation till den tidigare 

upphandlade försörjningsmodellen har 

genomförts.  Resultatet visar att leverans-

kvaliteten är mycket god. Samarbetsavtalet 

har också inneburit en sänkning av 

kostnaderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Skaraborgsmodellen" Mobil Närvård  

 för personer med omfattande vård- och 

omsorgsbehov och med insatser från fler än 

en huvudman, är det extra viktigt att 

samordningen mellan vårdgivare fungerar.  

Den kommunala hemsjukvården och 

omsorgen, primärvården och sjukhus-

vården har ett gemensamt ansvar för att ge 

en god vård och omsorg. Målsättningen 

med Mobil närvård är att skapa en god 
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sammanhållen nära vård utan onödiga 

sjukhusvistelser, där den äldre ska få en 

individanpassad, trygg och samordnad 

nära vård som präglas av helhetssyn. VGR 

har satsat 10 mkr för att vidareutveckla 

konceptet. Modellen sprids i hela Västra 

Götaland och i Sverige. Ett förslag till 

ersättningsmodell steg ett, för Mobil 

Närvård är framtagen i Skaraborg och 

godkänd av Hälso- och sjukvårds-styrelsen 

Västra Götaland.  

 

Från FOU- enhet till ett mer 

målgruppsinriktat arbete 

Inom Välfärdsområdet har en omorganisa-

tion genomförts där respektive kommunalt 

perspektiv (Barn & Unga, Funktionsned-

sättning, Psykiatri & Missbruk och Äldre) 

arbetar med FOU- frågor. 

 

 
Forum IFO 

Året har präglats av omstart utifrån 

förändringar i forats innehåll och form från 

att gå från ett övergripande IFO- perspektiv 

till att matcha vårdsamverkansstrukturen 

med mer specificerad inriktning mot barn 

och unga, missbruk och psykiatri. Till detta 

hör att skapa strukturer för informations-

förmedling. IFO-fora har tillsammans med 

utvecklingsledare och Integrations-

samordnaren inom förbundet planerat för 

att genomföra föreläsningar i Trauma-

medveten omsorg. 

Öppna jämförelser och analys av relevanta 

data har förmedlats som uppdrag till 

strategiskt utvecklingsgrupp.  

 

Barn och unga 

En  utvecklingsplan har upprättats 

innehållande utvecklingsområden som 

upplevs som relevanta för det fortsatta 

arbetet. Arbete har fortgått avseende Utväg 

och Tranan.  

Andra verksamheter som man över 

kommungränserna tittar vidare på att 

utveckla är lågtröskelboende och eventuellt 

jourfamiljehem. Tidigare arbetar 

kommunerna tillsammans med bland 

annat socialjour och familjerätt.  

Vidare har en uppskattad introduk-

tionsutbildning tagits fram för nya 

handläggare som bland annat berör 

samverkan och Samordnad Individuell 

Plan (SIP). Ett nytt inriktningsdokument 

för Ungdomsmottagningarna har 

diskuterats med företrädare för VGR. 

Barns Behov i Centrum (BBiC) har varit 

Skaraborgs fokus för kompetens- och 

metodutveckling.  

  

Funktionsnedsättning och 

Psykiatri/Missbruk  

Forum funktionsnedsättningar har inlett 

ett arbete kring digitalisering/ e-Hälsa 

under 2016 och i Psykiatrisamord-

narnätverkets plan för 2017-18 ingår att ett 

utvecklingsarbete påbörjas våren 2017.  

Inom kompetens- och metodutveckling har 

fokus legat på Delaktighetsmodellen, 

Salutogent förhållningssätt, handledning 

med juridisk inriktning med mera. 

Brukarorganisationer har bjudits in för 

dialog om hur brukarinflytande kan skapas.  

Genom förbundets uppdrag att medverka i 

kommunernas samarbete och i 

vårdsamverkan, har frågor lyfts i dialog 

med företrädare för specialistpsykiatri och 

habilitering (VGR) och forum/nätverk för 

att lösa samverkansfrågor och skapa 

förståelse för varandras perspektiv. 

En årlig brukarundersökning har också 

genomförts genom enkätverktyget Pict-o-

Stat, denna gång i daglig verksamhet.  
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Forum Funktionsnedsättningar har tagit 

fram en rapport om "komplexa ärenden".  

Utifrån nationella riktlinjer inom område 

missbruk/beroende har ”Nätverket för 

missbruk och beroende” ett uppdrag att ta 

fram två förslag till kompetensutvecklings-

planer, det ena kommunalt och det andra i 

vårdsamverkan.  

 

 
 
Forum Äldre 

En arbetsgrupp tillsammans med 

Högskolan i Skövde har arbetat fram 

förslag till chefsutbildning inom 

Socialtjänsten. En kartläggning har gjorts 

för att se nuläge av antal chefer inom 

socialtjänsten i Skaraborg samt skattat 

behov av rekryteringar inom 5 år respektive 

10 år. I arbetet med behovsinriktat och 

systematiskt arbetssätt ”Äldres behov i 

centrum” ( ÄBIC) har  en arbetsgrupp 

bildats med uppdrag att kartlägga och 

implementera ÄBIC i kommunerna.  

Fokus och fördjupning har skett kring 

Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen 

och utveckling av ”strukturerat beslutsstöd 

till sköra äldre inom kommunal vård och 

omsorg” med uppstart för 

implementeringsarbete, framtagande av 

rutiner och utbildningsmaterial.  

 

E-Hälsa 

Arbetet inom e-Hälsa utgår från den 

regionala handlingsplanen för 2016 där 

VästKom är ansvarig för samordningen. 

Medlemskommunerna i förbundet 

medverkar på olika sätt genom att:   

 Delta i regionala projektgrupper 

 Delta på regionala kompetens-

höjande aktiviteter 

 Starta utgivningskontor för SITHS-

kort.  

 Representera i den nationella 

arbetsgruppen Beställargrupp 

Välfärdsteknik. 

 Representera i scenariearbetet i  

Framtidens vårdinformationsmiljö 

 Delta och påverka det regionala och 

nationella arbetet genom den 

regionala stödstrukturen som finns 

för Digitalisering. 

E-Hälsa är ett prioriterat område av 

socialcheferna i Skaraborg. Det innebär att 

e-Hälsa är en del i den delregionala 

stödstrukturen. Nätverket har blivit ett 

forum under 2016 och arbetet utgår från 

uppdragsbeskrivning för fora. Det har 

bland annat inneburit ett ökat samarbete 

mellan e-Samordnaren och 

utvecklingsledarna, socialtjänststrategen 

inom Välfärdsområdet samt arbete med 

Skaraborgs Hälsoteknikcentrum 

(Äldredemostrator).  

 

Under året har utbildning skett i SKL:s 

verktyg för att mäta sin digitala utveckling, 

LIKA Socialtjänst samt verktyget 

DelaDigitalt, som syftar till att stödja 

omvärldsbevakning och att underlätta 

samarbete.  

Några positiva resultat inom e-Hälsa att 

lyfta fram är: 

 Ökad användning av Nationell 

patient översikt (NPÖ),  

 Ökad andel digitala trygghetslarm 

 Samarbete med VGR kring 

Framtidens vårdinformationsmiljö 
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 Beslut om att genomföra förstudie i 

länet kring drift och förvaltning av 

välfärdsteknik.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vårdsamverkan Skaraborg 

Inom vårdsamverkan Skaraborg deltar de 

tre parterna öppenvård, sluten vård och 

kommunerna via förbundet. 

Samverkansarbetet styrs politiskt av PSS 

(politisk samverkan i Skaraborg).  

 

Vårdsamverkan Barn och Unga 

Styrande dokument har upprättats 

avseende ansvar och uppdrag, lokal 

överenskommelse samt rutiner för 

avvikelsehantering. Vidare har uppdraget 

till de lokala Västbusgrupperna  reviderats 

och trätt i kraft. Information om SIP och 

VästBus har getts till olika samverkans-

partners och nätverk.  

Det råder fortsatt oenighet om vem som 

ska göra vad när det gäller barn och unga 

som är i behov av samordnat stöd. En 

kartläggning av verksamheterna som är 

inblandade har påbörjats. 

Ett länsövergripande arbete har påbörjats 

inför införandet av ny betalningsansvarslag 

”Trygg och effektiv utskrivning” där 

utvecklingsledaren för Barn och Unga 

deltar. Förslag har lagts om att de tre 

parterna ska bidra med processtöd vilket är 

en kritisk framgångsfaktor för det 

gemensamma utvecklingsarbetet. 

Vårdsamverkan Vuxna, psykiatri och 

missbruk 

Strukturerna för vårdsamverkan och 

trepartsgrupperna har reviderats. I 

vårdsamverkansgruppen fortsätter arbetet 

med det befintliga processtödet från 

slutenvården och kommunerna.  

I trepartsgruppen har arbetet under 2016 

haft fokus på SIP:ar och brukarinflytande. 

Ett länsövergripande arbete inför 

införandet av ny betalningsansvarslag har 

inletts. En kartläggning över personer som 

återkommer inom slutenvård har utförts i 

syfte att utveckla vårdsamverkan i 

Skaraborg. 

 

Vårdsamverkan geriatrik, demens och 

palliativ vård 

Ett nytt uppdrag har tagits fram och 

godkänts av styrgruppen. Utgångspunkten 

är den länsgemensamma handlingsplanen 

”Det goda livet för de mest sjuka äldre i 

Västra Götaland 2016-2018” med 

tillhörande aktivitetsplan för Skaraborg. 

Den lokala handlingsplanen har reviderats, 

nya indikatorer och måltal har tagits fram 

för att bidra till att mål och intentioner 

uppnås. Samtliga 15 kommuner har 

upprättat lokala handlingsplaner för 

äldrearbetet mellan primärvården och 

kommunerna. 

I uppdraget att samordna koordinatorer 

har gemensamma nätverksmöten 

arrangerats som handlat om nationella och 

regionala mötesplatser, revidering av 

länsgemensam handlingsplan för sjuka 

äldre 2016-2018 samt att utveckla och 

implementera mål och mått i vårdkedjan, 

genomföra mätningar, identifiera och 

besluta om förändringar.  

 

Arbetssättet med ”Mobil närvård 

Skaraborg” sprids i hela Skaraborg och i 
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Västra Götaland. Hemsjukvårdsläkare har 

startat i alla närvårdsområden och det 

finns tillgång till närsjukvårdsteam och 

palliativa team i hela Skaraborg. 8 av 15 

kommuner har tillgång till Mobil 

Hemsjukvårdsläkare. Ytterligare fyra 

kommuner har en plan för uppstart.  

Förslag till ersättningsmodell är framtagen 

godkänd och ska vidareutvecklas under 

året.  

 

En ökning av medicinska vårdplaner i 

hemsjukvården och på särskilt boende har 

skett under året och i samband med 

revidering av medicinska vårdplaner har 

arbetssättet till närsjukvårds- och palliativa 

team utökats.  

 

Ett fortgående arbete för att stärka 

aktiviteter kring kvalitetsregister har skett 

inom Senior Alert och en 

lanseringskonferens för webbutbildning 

”Vård i livets slut” har genomförts.   

Kriterier har tagits fram för en gemensam 

doktorand mellan kommun, primärvård, 

SkaS och Högskolan i Skövde. En 

forskningsplan för Närvårdsarbetet i 

Skaraborg finns också framtagen. 

 

Framtid 

Under 2017 ligger fokus på att upprätta 

olika överenskommelser för 

Kunskapsstyrning (EBP- Evidensbaserad 

praktik) på nationell, regional, delregional 

och lokal nivå. En workshop kommer att 

genomföras som ett gemensamt startskott 

för kunskapsstyrningen i Västra Götaland.  

 

Inom digitalisering är en av utmaningarna 

den grundläggande infrastrukturen och  

åtkomst till internet. Men också  

organisering av arbetet så att verksamhets-

utvecklingen använder de digitala 

möjligheterna för att förbättra och 

effektivisera sin verksamhet. Invånarna 

kommer att ställa mer krav på de digitala 

tjänsterna som kommunen levererar. 

Förbundet ska samarbeta regionalt inom 

folkhälsoområdet i de delar som rör 

socialtjänstens arbetsområde. Arbetet 

gynnas av att samverkan mellan 

Skaraborgs kommuner och regionen är väl 

utvecklad. Förbundet har en samlande roll 

för kommunerna till hälso- och 

sjukvårdsnämnden och är därför en viktig 

part. 

 ”Modell för samverkan” mellan Skaraborgs 

Kommunalförbund och Östra hälso- och 

sjukvårdsnämnden har tagits fram och 

beslut om att anta modellen har fattats i de 

båda verksamheterna. Inledningsvis ska ett 

arbete ske kring ”Fullföljda studier”. Vidare 

behöver formerna för samverkan utvecklas 

och formaliseras.  

Strukturer för samverkan kring utveckling 

är formaliserat i de olika forumens 

handlingsplaner. Dock behöver strukturer 

för forskningsanknytning utvecklas och 

avser då kopplingen till Högskolan i Skövde 

där plattform saknas i nuläget och finns 

endast till viss del i vårdsamverkan äldre. 

  

Den delregionala stödstrukturen med 

mandat och roller för Välfärdsområdet 

behöver ytterligare definieras och 

utvecklas. Ett arbete har påbörjats och 

prioriterade områden är bland annat 

vårdsamverkan, avtalsfrågor/ 

kostnadsfrågor, kompetens/personal-

försörjning,  e-Hälsa/ digitalisering, 

Fora/uppdrag/uppföljning, 

Brukarjämförelser,  Omvärldsbevakning,  

Gemensamma driftsfrågor och Utväg/ 

Barnahus . 

Välfärdsgruppen ska deltaga aktivt för 

främjande av gemensam 
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samverkansplattform med projektet 

integration i Skaraborg. Ett kart-

läggningsarbete ska påbörjas för att 

identifiera behov.  

Planering sker också för att i samarbete 

med regionen arbeta med ”Positiv 

hälsospridning för nyanlända och 

asylsökande” utifrån det material och de 

utbildningar som SKL har tagit fram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetsutveckling 
med stöd av IT 
 

Under 2016 har två e-Samordnare arbetat 

med digitaliseringsfrågor på förbundet. 

Båda är finansierade av VästKom. Utifrån 

beslut i VästKoms styrelse har arbetet 

mellan e-Samordnarna fördelats på e-Hälsa 

regionalt och delregionala 

digitaliseringsfrågor. 

 

E-råd Skaraborg har på uppdrag av 

kommuncheferna, tagit fram tre 

behovsområden inom digitalisering som  

e-Samordnaren i Skaraborg ska arbeta med 

under tidsperioden 2016-2018  

 

 Informationssäkerhet i Skaraborg, 
operativ nivå 

 Kommunal innovation, taktisk nivå 

 Digitalisera Skaraborg, strategisk nivå. 

 

Arbetet har resulterat i ett 

Vinnovafinansierat projekt, ”Skaraborgs 

innovationssluss, kulturrevolution med 

digitalisering”. Projektet löper under tre år 

med start 2017. Samtliga Skaraborgs 15 

kommuner deltar i projektet.  

 

En grupp med spetskompetens på 

kommunal digitalisering utsedd av e-råd 

Skaraborg har besökt kommunernas 

chefstjänstemannanätverk för att påbörja 

en dialog om vad vi tillsammans i 

Skaraborg kan göra för att öka takten på 

digitalisering i kommunerna. Varje besök 

har en generell del och en del anpassad för 

målgruppen. Varje nätverk utser en 

representant från nätverket som ska bevaka 

digitaliseringsfrågorna för gruppen 

 

För området informationssäkerhet har 

e-Samordnaren också arbetat på regional 

nivå med denna fråga.  

 

 

Information  
 

I början av året togs förbundets intranät  

och gemensamma samarbetsytor i bruk. 

Arbete med att lägga in information har 

pågått under hela året. De gemensamma 

samarbetsytorna gör det nu möjligt även 

för externa samarbetspartners  och nätverk 

att använda ytan för att lägga upp och dela 

dokument.  

Den viktigaste kanalen för förbundets 

externa kommunikation är hemsidan 

skaraborg.se  Antalet besök har varit 58 485 

vilket är något färre än 2015  (59 763). 

Under året har 11 pressmeddelanden 

skickats. 

Nätverket Skaraborgs kommunikatörer har 

träffats vid fyra tillfällen, varav ett 

tillsammans med Länsstyrelsen i Västra 

Götaland angående ”Kriskommunika-

tionssamverkan Västra Götaland”. 

 

https://samarbete.sharepoint.com/sites/skaraborg/samverkan/digitalisering/kommunalinnovationiskaraborg/Delade%20dokument/Skaraborgs%20innovationssluss,%20kulturrevolution%20med%20digitalisering%20-%20projektbeskrivning.pdf
https://samarbete.sharepoint.com/sites/skaraborg/samverkan/digitalisering/kommunalinnovationiskaraborg/Delade%20dokument/Skaraborgs%20innovationssluss,%20kulturrevolution%20med%20digitalisering%20-%20projektbeskrivning.pdf
https://samarbete.sharepoint.com/sites/skaraborg/samverkan/digitalisering/kommunalinnovationiskaraborg/Delade%20dokument/Skaraborgs%20innovationssluss,%20kulturrevolution%20med%20digitalisering%20-%20projektbeskrivning.pdf
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Personal 
 

Under april månad 2016 övertog förbundet 

ansvaret för vidareutvecklingen av 

projektet ”Praktikanskaffnings-verktyget”. 

Från den 1 januari 2017 övergår detta i drift 

i förbundets regi. 

Vid slutet av verksamhetsåret fördelade sig 

ordinarie och tillsvidareanställd personal 

enligt följande: 

 

 Välfärdsutveckling  3 

 (kvinnor 3, män 0) 

 Kunskapsutveckling                            5,8 

 (kvinnor 4,8 män 1) 

Regional utveckling                                       2                                  

(kvinnor 1, män 1) 

 Hållbar samhällsutveckling                        1 

(kvinnor 0, män 1) 

 Verksamhetsutveckling  

med stöd av IT                              1 

(kvinnor 1, män 0) 

 Ledning, Administration,  

Information                              2 

(kvinnor 1, män 1) 

  

      Totalt                                                       14,8 

                                                (kvinnor 10,8, män 4) 

 

 

Sjukfrånvaro  

Sjukfrånvaron för samtliga anställda på 

förbundet var 9,9%  (1,7%)  

Ökningen är hänförlig till två sjukdomsfall. 

Rensat från dessa har sjukfrånvaron 

minskat. 

 

Projektanknutna anställningar 

Utöver ordinarie personal har förbundet 

under året haft flera tidsbegränsade 

projektledare/samordnare. Samtliga är i 

huvudsak finansierade med extern 

projektfinansiering. 

 

Köp av tjänster 

I olika projekt som bedrivs av förbundet 

ingår personal från medlemskommunerna, 

så kallade tjänsteköp.  

Administrativa tjänster som ekonomi- och 

personaladministration, pensions- och 

försäkringsfrågor, upphandling, IT-stöd 

och telefoni köper förbundet av Skövde 

kommun. 

  

Ekonomi 
 

Inför 2016 höjdes medlemsavgiften till 

förbundet med 1 kr till 40,25 per 

kommuninvånare och år.  

Förbundets utveckling går mot att 

utvecklingsprojekten omfattar en allt större 

del av förbundets verksamhet och ekonomi. 

Projektens omfattning varierar över tid och 

innebär att ekonomiska jämförelser över 

tid varierar kraftigt. 

Projekten har som regel ingen påverkan på 

förbundets ekonomiska resultat. 

 

Det ekonomiska resultatet av årets 

verksamhet uppgår till 785 (423) tkr. Det 

budgeterade resultatet var 25 tkr. Det 

förbättrade resultatet kan huvudsakligen 

förklaras med personalvakanser och att den 

politiska verksamheten inte behövt utnyttja 

sina medel för utredningar och 

utvecklingsaktiviteter men också genom en 

god ekonomisk medvetenhet bland 

förbundets medarbetare. 

 

 

Balanskrav 

Kommunallagen anger att kommuners 

resultat ska vara positivt. Vid en beräkning 

av årsresultatet med beaktande av 

balanskravsreglerna uppgår årets resultat 

som ovan till 785 tkr. 
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Årets resultat enligt resultat räkning   785 tkr 

 

Reducering av samtliga realisationsvinster   0 

Justering för realisationsvinster enligt 

undantagsmöjlighet  0 

Justering för realisationsförluster enligt 

undantagsmöjlighet  

Orealiserade förluster i värdepapper  0 

Justering för återföring av orealiserade 

förluster i värdepapper      0 

Årets resultat efter balanskrav 

justeringar                                                     785 tkr 

 

 

 

Inga underskott från tidigare år finns att 

återställa.  

 

 

 

 

 

 

Utvärdering av ekonomisk ställning 

Genom en nivåhöjning av medlems-

avgiften 2015 och en årlig dialog gällande 

förbundets kostnadsutveckling har 

finansieringen av den löpande verksam-

heten säkerställts.  

Förbundet har ett eget kapital på 5,5 mnkr 

och finansiella placeringar finns som täcker 

förbundets pensionsåtaganden. Soliditeten 

uppgår till 12% (13%). 

Inga risker bedöms finnas i de intresse-

bolag som förbundet äger andelar i. 

 

 

Intressebolag 

Förbundet är delägare i Gryning Vård AB 

(17%) samt Mediapoolen AB (33%).  

Förbundet har hållit sig informerad om 

verksamheten i de båda bolagen genom 

löpande skriftlig och muntligt information 

samt ägarsamråd.  
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Pensionsspecifikation 
 

 2016 2015 

   

Avsättningar (inkl. särskild löneskatt) för pensioner och 

liknande förpliktelser 6 350 030 6 444 468 

Ansvarsförbindelser (inkl. särskild löneskatt) 10 176 071 12 016 130 

Redan betald löneskatt via pensionsstiftelsen -2 267 340 -2 267 340 

Totala pensionsförpliktelser 14 258 761 16 193 258 

   

Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida 

pensionsutbetalningar; bokfört värde 9 346 000 9 346 000 

Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida 

pensionsutbetalningar; marknads värde 17 551 362 16 955 911 

   

Medel som vi har tillgodo i pensionsstiftelsen jämfört 

med våra pensionsförpliktelser. 3 292 600 762 653 

  

 

 

Utvecklingen av pensionsstiftelsen under året har varit positiv. Marknadsvärdet på 

förbundets andel har ökat med 3,5 % under 2016. Året som gått har karaktäriserats av stor 

politisk turbulens, i såväl Europa och Usa. Osäkerheten om den politiska utvecklingen är stor 

även framåt. Enligt SKL förväntas den globala tillväxten under 2017 uppgå till 3,5%, upp från 

3,1% 2016. Och med bakgrund mot den rådande expansiva penningpolitiken med begränsade 

möjligheter till ytterligare stimulanser kan detta betraktas som tämligen måttlig tillväxt. 
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Resultaträkning 

  

 

 

 

Not 

2016-12-31 2015-12-31 

     

Medlemsavgifter  2 10 525 618 10 201 623 

Övriga intäkter  3 15 963 684 18 201 596 

     

Personalkostnader  4 -13 004 882 -11 893 352 

Övriga kostnader   -12 597 672 -15 947 451 

Avskrivningar  5 -58 209 -65 991 

Rörelseresultat   828 539 496 425 

     

Finansiella intäkter  6 13 650 32 038 

Finansiella kostnader  7 -57 387 -105 486 

Resultat före extraordinära poster   784 802 422 977 

     

     

Årets vinst  8 784 802 422 977 
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Balansräkning  Not 2016-12-31 2015-12-31 

     

Tillgångar     

     

Anläggningstillgångar     

     

Materiella anläggningstillgångar     

Maskiner och inventarier  9 170 016 180 117 

     

Finansiella anläggningstillgångar     

Aktier  10 2 200 000 2 200 000 

Andelar i pensionsstiftelsen  11 9 346 000 9 346 000 

     

Summa anläggningstillgångar   11 716 016 11 726 117 

     

Omsättningstillgångar     

Kundfordringar   3 574 645 2 565 688 

Fordringar på staten   885 831 375 179 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  12 2 050 831 1 009 473 

     

Kassa och Bank  13 26 452 971 21 669 289 

     

Summa omsättningstillgångar   32 964 278 25 619 629 

Summa tillgångar   44 680 294 37 345 746 
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Balansräkning  Not 2016-12-31 2015-12-31 

     

Eget kapital, avsättningar och skulder     

     

Eget kapital     

Eget kapital  14 4 758 614 4 335 637 

Årets vinst   784 801 422 977 

Summa eget kapital   5 543 415 4 758 614 

     

Avsättningar     

Avsättning för pensioner och liknande 

förpliktelser 

 15 

5 110 277 5 186 277 

     

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder   2 622 125 4 699 858 

Skulder till olika projekt  16 27 945 046 19 693 768 

Övriga kortfristiga skulder   535 928 621 174 

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader  17 2 923 503 2 386 055 

Summa eget kapital, avsättningar och 

skulder 

  

44 680 294 37 345 746 

     

     

Panter och ansvarsförbindelser     

     

Panter och därmed jämförliga säkerheter   Inga Inga 

     

Ansvarsförbindelser     

Pensioner intjänade före 1998   8 189 338 9 670 151 

Löneskatt   1 986 733 2 345 979 

Redan betald löneskatt   -1 027 586 -1 009 149 

   9 148 485 11 006 981 
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Kassaflödesanalys 2016-12-31 2015-12-31 

   

Den löpande verksamheten   

Årets resultat 784 801 422 977 

   

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   

Av- och nedskrivningar 58 209 65 991 

Gjorda avsättningar -76 000 34 627 

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 767 010 523 595 

   

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -2 560 967 -1 329 197 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 6 625 747 -2 181 823 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 831 790 -2 987 425 

   

Investeringsverksamheten   

Investering i materiella anläggningstillgångar -48 108 -13 665 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -48 108 -13 665 

   

Finansieringsverksamheten   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 

   

Årets kassaflöde 4 783 682 -3 001 090 

Likvida medel vid årets början 21 669 289 24 670 379 

Likvida medel vid årets slut 26 452 971 21 669 289 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Kommunal redovisningslag och med 
beaktande av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och god redovisningssed.  

Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer 
att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder 
har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och 
utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Redovisningen av projekten görs på två olika sätt. Projektmedel som avser 
tillväxtprogrammet bokas först mot ett skuldkonto för att sedan betalas ut/rekvireras till 
olika projekt, antingen som förbundet driver själva (intäktsförs) eller också till andra 
aktörer(skuldminskning). För de projekt som inte går via tillväxtprogrammet bokas intäkten 
direkt mot olika verksamheter i förbundet. 

För projekten som förbundet driver själva så bokförs kostnaderna direkt på respektive 
verksamhet/projekt. Pågående projekt "nollas ut" vid bokslut så de inte ger förbundet någon 
resultateffekt. 

Redovisningsprincipen för pensioner innebär att redovisning sker till det lägsta värdet av 
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet för stiftelsen som tillgång och som skuld i 
balansräkningen finns pensioner intjänade från 1998-01-01 exkl. löneskatt. Anledningen till 
att inte någon löneskatteskuld redovisas i balansräkningen beror på att förbundet redan har 
betalt in löneskatt via pensionsstiftelsen som täcker den löneskatt som hänför sig till den 
pension som ligger i balansräkningen. 

Resterande löneskatteskuld ligger i ansvarsförbindelsen.  Den pension som är intjänad fram 
till 1997-12-31 ligger som ansvarsförbindelse. Pensionerna är beräknade enligt RIP07 och 
senaste avlästa aktualiseringsgrad är 100%. Förbundet har inga avtal om visstidspensioner 
eller särskild avtalspension. 

 

 

 

 

Not 2 Medlemsavgifter från kommuner 

 2016 2015 

   

Kommunalförbundets huvudverksamhet 10 525 618 10 201 623 

Summa 10 525 618 10 201 623 
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Not 3 Övriga intäkter 

 2016 2015 

   

Driftbidrag från staten 156 521 338 787 

Driftbidrag från kommuner och landsting 10 849 553 12 110 234 

EU-bidrag 1 489 043 54 674 

Kurser och konferenser 193 814 660 780 

Försäljning av verksamhet till kommuner och landsting 2 619 244 4 289 963 

Övriga intäkter (främst övriga bidrag, försäljning av 

konsulttjänst) 655 508 747 159 

Summa 15 963 683 18 201 597 

  

 

Not 4 Personalkostnader 

 2016 2015 

   

Antal anställda per 31 December 17,5 16,0 

   

Styrelse och övriga förtroendevalda 61 908 50 628 

Anställda 8 731 469 7 753 407 

Sociala avgifter 2 617 489 2 368 383 

Pensionskostnader 1 393 049 1 501 960 

Övriga personalkostnader 200 967 218 974 

Summa 13 004 882 11 893 352 

  

 

Not 5 Avskrivningar 

 2016 2015 

   

Avskrivningar har gjorts enligt plan på inventarier med 

10%, 20% och 33% av anskaffningsvärdet.   

   

Avskrivning maskiner och inventarier -58 209 -65 991 

Summa -58 209 -65 991 

  

 

 

 

Not 6 Finansiella intäkter 

 2016 2015 

   

Förbundets ränteintäkter 4 630 21 535 

Tillväxtprogrammets ränteintäkter - 8 547 
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 2016 2015 

   

Ränteintäkter på kundfordringar 9 020 1 955 

Summa 13 650 32 037 

  

 

Not 7 Finansiella kostnader 

 2016 2015 

   

Räntekostnader 1 387 17 486 

Ränta på pensionskostnader 56 000 88 000 

Summa 57 387 105 486 

  

 

Not 8 Årets resultat 

 2016 2015 

   

Årets resultat enligt resultaträkningen 784 801 422 977 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 784 801 422 977 

   

   

Årets balanskravsresultat   

Summa 784 801 422 977 

  

 

 

 

 

Not 9 Maskiner och inventarier 

 2016 2015 

   

Maskiner och inventarier   

Ingående anskaffningsvärden 543 772 530 108 

Årets förändringar   

- Årets aktiverade utgifter, utveckling   

- Årets aktiverade utgifter, Inköp 48 108 13 664 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 591 880 543 772 

   

Ingående avskrivningar -363 655 -297 664 

Årets förändringar   

- Avskrivningar -58 209 -65 991 

Utgående ackumulerade avskrivningar -421 864 -363 655 

   

Årets förändringar   

Utgående ackumulerade uppskrivningar 0 0 
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 2016 2015 

   

Årets förändringar   

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 

   

Utgående restvärde enligt plan 170 016 180 117 

  

 

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar/ aktier 

 2016 2015 

   

Gryning Vård AB, 556605-8201, säte Göteborg, 17%   

Nyemission 17 000 17 000 

Kapitaltillskott 1 683 000 1 683 000 

Summa 1 700 000 1 700 000 

   

Andelsvärde Gryning Vård AB 24 537 166 24 537 166 

   

Mediapoolen Västra Götaland AB, 556601-4741, säte    

Skövde, 33%   

Anskaffningsvärde 500 000 500 000 

   

Andelsvärde Mediapoolen i Västra Götaland AB 2 069 456 1 557 097 

   

   

Summa aktier 2 200 000 2 200 000 

  

 

 

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar/ andelar 

 2016 2015 

   

Andelar i pensionsstiftelsen   

IB Anskaffningsvärde pensionsstiftelsen 9 346 000 9 346 000 

Summa 9 346 000 9 346 000 

   

Marknadsvärde pensionsstiftelsen 17 551 362 16 955 911 

  

 

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 2016 2015 

   

Fordringar till olika projekt   

SYV Samordning (kompetensplattform Skaraborg) - 105 310 

VGR RUN (kompetensplattform Skaraborg, 

branschrådspilot) 446 364 515 117 
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 2016 2015 

   

VO-college - 7 342 

Fullföljda studier - 78 687 

Antagningskansliet 28 626 19 863 

Fokusområde kompetens- och kunskapsutveckling, ESF-

college 47 245 54 564 

Kompetensplattform projekt Kobra (Interreg) 236 321 - 

Fullföljda studier, Inkluderande läromiljöer, FIL 271 022 - 

Fullföljda studier, En skola för alla 287 182 - 

InTek (VGR) 204 644 - 

Strukturbild Skaraborg (VGR) 158 065 - 

InVäst (GR, ESF) 48 137 - 

Förutbetalda kostnader 323 225 191 666 

Upplupna intäkter - 36 924 

Summa 2 050 831 1 009 473 

  

 

Not 13 Kassa och bank 

 2016 2015 

   

Förbundets likvida medel 8 081 779 7 173 354 

Tillväxtprogrammets likvida medel 18 371 192 14 495 935 

Summa 26 452 971 21 669 289 

  

 

 

Not 14 Eget kapital 

 2016 2015 

   

Eget Kapital   

Ingående eget kapital 4 758 614 4 335 637 

Årets resultat 784 801 422 977 

Summa 5 543 415 4 758 614 

  

Not 15 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

 2016 2015 

   

Ingående avsättning 5 186 277 5 151 650 

Ränteuppräkning 77 000 78 000 

Basbeloppsuppräkning -21 000 10 000 

Nya utbetalningar -73 000 -66 000 

Intjänad förmånsbestämd ålderspension -59 000 16 000 

Övrig post - -3 373 

Utgående avsättning 5 110 277 5 186 277 
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 2016 2015 

   

Upplysning om löneskatt   

Löneskatt för pensionsåtaganden har redovisats till 

Skatteverket med 2 267 340 2 267 340 

Denna löneskatt har hänförts till avsättning för pensioner 1 239 753 1 258 191 

Resterande har reducerat ansvarsförbindelse för löneskatt 1 027 586 1 009 149 

   

   

 

 

Not 16 Skulder till olika projekt 

 2016 2015 

   

Utbildning FoU 88 444 81 661 

Centrumbildning FoU Äldre 441 310 441 310 

ASI-projekt 323 082 325 446 

Ensamkommande flyktingbarn 32 701 32 701 

Utvecklingsledare äldre 280 880 933 400 

Integration Skaraborg 713 000 713 000 

Infrastruktur och kommunikationer 218 469 218 469 

Strukturer 393 878 442 636 

Funktionshinder 332 505 118 693 

Projektbidrag FoU 187 648 196 733 

Fokusområde kompetens- och kunskapsutveckling 96 180 109 780 

Gymnasium Skaraborg 129 661 180 857 

E-hälsa 17 743 113 305 

Vårdsamverkan Barn & Unga 368 229 542 859 

Mobil närvård 548 114 349 535 

Teknikcollege 153 198 45 850 

Teknikcollege, MRON - 20 000 

Praktikverktyget 35 619 82 979 

IT- och verksamhetsutveckling 301 515 248 618 

Integrationssamordning 2 617 683 - 

VO-college 97 417 - 

Skaraborgs Innovationssluss 1 958 631 - 

Kultur VGR 237 946 - 

Delsumma 9 573 853 5 197 832 

   

Tillväxtprogrammet Skaraborg   

varav skuld projektägare 15 513 620 10 608 877 

varav ej utnyttjad projekt kommunal finansiering 743 821 1 773 307 

varav ej utnyttjad projekt VGR finansiering 2 113 751 2 113 751 

Summa 27 945 045 19 693 767 
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Not 17 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 

 2016 2015 

   

Upplupna löner 185 665 31 154 

Upplupna semesterlöner 1 032 610 826 630 

Betald preliminärskatt -756 745 -756 745 

Löneskatt 372 691 394 765 

Upplupen avgiftsbestämd ålderspension 402 184 353 666 

Övriga interimsskulder 1 687 098 1 536 585 

Summa 2 923 503 2 386 055 
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Åsa Karlsson, Götene    Susanne Andersson, Götene 

Catrin Hulmarker, Hjo   Pierre Rydén, Hjo 

Johan Abrahamsson, Mariestad   Ida Ekeroth, Mariestad  

Fredrik Nordström, Skara   Ylva Pettersson, Skara  

Rolf Eriksson, Tibro   Alda Danial, Tibro 

Anna-Karin Skatt, Tidaholm    Ingemar Johansson, Tidaholm 

Bengt Sjöberg, Töreboda   Lars-Åke Bergman, Töreboda 

Fredrik Nelander, Vara   Gabriela Bosnjakovic, Vara   
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Styrelsens beredning för regional utveckling: 

Carina Gullberg, Gullspång, ordförande 

Catrin Hulmarker, Hjo 

Peter Lindroth, Karlsborg 

Gabriela Bosnjakovic, Vara 

Fredrik Nordström, Skara 

Katarina Davidsson, Karlsborg 

Daniel Andersson, Essunga 

Jens Persson, Grästorp 

 

Styrelsens beredning för kunskapsutveckling: 

Rolf Eriksson, Tibro, ordförande 

Bertil Jonsson, Lidköping 

Marie Ekman, Skövde 

Niclas Eringsfors, Essunga 

Ingemar Johansson, Tidaholm 

Åsa Karlsson, Götene 

Ida Ekeroth, Mariestad 

Pierre Rydén, Hjo 
 
Adjungerad: Gustav Olsson, Barn-och utbildningschef, Skövde 
 
 

Styrelsens beredning för hållbar samhällsutveckling: 

Johan Abrahamsson, Mariestad, ordförande 

Lena Sjödahl, Falköping 

Björn Thodenius, Gullspång 

Alda Danial, Tibro 

Susanne Andersson, Götene 

Kent Larsson, Grästorp 

Lars-Åke Bergman, Töreboda 

Katarina Jonsson, Skövde 

Ylva Pettersson, Skara 
 
 

Styrelsens beredning för välfärd: 

Conny Johansson, Falköping, ordförande 

 

Socialnämndsordförande eller motsvarande 

Ann-Christine Fredriksson, Hjo 

Bengt Andersson, Tibro 

Björn Cavalli-Björkman, Götene 

Carina Torpenberg, Grästorp 

Christer Johansson, Tidaholm 
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Elsy Lundberg, Essunga 

Anna Bergman, Skövde 

Ewa Thorstensson, Hjo 

Jan Hallström, Mariestad 

Leif Andersson, Karlsborg 

Ulf Genitz, Vara 

Susanne Larsson, Falköping 

Per Brandberg, Gullspång 

Mikael Faleke, Töreboda 

Lena Blomgren, Lidköping 

Lena O Jenemark, Lidköping 

Therese Sahlström, Skövde 

Michael Karlsson, Skara 

 
 

Styrelsens tillväxtutskott: 

Katarina Jonsson, Skövde, ordförande 

Kjell Hedvall, Lidköping 

Conny Johansson, Falköping 

Bengt Sjöberg, Töreboda 

Fredrik Nelander, Vara 

Anna-Karin Skatt, Tidaholm 

 

Adjungerade: 

Eva-Maria Friberg, Näringslivsföreningen, Götene 

Bjarne Pettersson, Västsvenska Handelskammaren 

Robert Bengtsson, LO-distriktet Västra Sverige 

Maria Henriksson, Companion –Sociala ekonomins nätverk 

Dennis Larsson, Högskolan i Skövde 

                                                        

Beredningsgrupp för hållbar utveckling (BHU) samt VästKom styrelse: 

Katarina Jonsson, Skövde 

Kjell Hedvall, Lidköping 

Peter Lindroth, Karlsborg 

Conny Johansson, Falköping 

 

VästKom, ombud till stämman  

Bertil Jonsson, Lidköping – ordinarie 

Fredrik Nordström, Skara – ersättare 
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Gryning Vård AB, ombud till bolagsstämma: 

Bertil Jonsson, Lidköping, ordinarie 

Conny Johansson, Falköping, ersättare 

 

Revisor Gryning Vård AB 

Elof Jonsson, Vara 

 

Gryning Vård AB, Styrelse 

Pia Jonsson-Axelsson, Skaraborgs Kommunalförbund, ordinarie 
 
Mediapoolen Västra Götaland AB, ombud till bolagsstämma: 
Bengt Sjöberg, Töreboda, ordinarie 

Ida Ekeroth, Mariestad, ersättare 

 

Revisor Mediapoolen Västra Götaland  AB 

Elof Jonsson, Vara 

 

Mediapoolen Västra Götaland AB, styrelse 

Åsa Karlsson, Götene, ordinarie 

Daniel Andersson, Essunga,  ordinarie 

Anna-Karin Skatt, Tidaholm, ersättare 

Johan Abrahamsson, Mariestad, ersättare 

  

Brottsförebyggande rådet 

Peter Lindroth, Karlsborg 

Niklas Eringsfors, Essunga 

Catrin Hulmarker, Hjo  

Lena Sjödal, Falköping 

 

Gothia Intresseförening 

Fredrik Nordström, Skara  

 

Länsstyrelsens styrgrupp för våld i nära relationer 

Fredrik Nelander, Vara 

 

Kårhusstiftelsen i Skövde 

Conny Johansson, Falköping, ordinarie 

Katarina Jonsson, Skövde, ordinarie 

Kjell Hedvall, Lidköping, ersättare 

Catarina Davidsson, Karlsborg, ersättare 

 

Laxfond Vänern 

Carina Gullberg, Gullspång, ordinarie 

Johan Abrahamsson, Mariestad, ersättare 
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Politisk Samverkan Skaraborg (PSS) 

Bengt Sjöberg,  Mariestad 

Ulf Genitz, Vara 

Christer Johansson, Tidaholm 

Conny Johansson, Falköping 

Bengt Andersson, Tibro 

Elisabet Svalefeld, Skövde 

 

Skaraborgs Föreningsarkiv 

Bertil Jonsson, Lidköping 

 

Regionala kollektivtrafikrådet 

Kent Larsson, Grästorp, ordinarie 

Marie Ekman, Skövde, ordinarie 

Susanne Andersson, Götene, ersättare 

Fredrik Nelander, Vara, ersättare 

 

Delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) 

Skaraborgs Kommunalförbund har utsett:  

Kent Larsson, Grästorp, Ordförande 

Marie Ekman, Skövde, vice ordf. 

 

Kommunfullmäktige i respektive kommun utser en ordinarie ledamot och en ersättare att 

företräda kommunen i DKR. 

Därtill utser regionens kollektivtrafiknämnd två ledamöter att medverka i DKR. 

  

 
 

 


