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§ 27/22
Samverkansavtal digitala hjälpmedel 2022-2026
SKBKF2022.0004

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-06-03 27/22

Beslut
Direktionen beslutar att ställa sig bakom förslaget till samverkansavtal för digitala 
hjälpmedel i samverkan och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera 
kommunerna att besluta i enlighet med förslaget.

Bakgrund
Med stöd i utredningen Välfärdsteknik i samverkan skickade SRO i januari 2022 ut ett 
förslag på ett samverkansavtal kring digitala hjälpmedel på remiss till de 49 kommunerna i 
Västra Götaland samt till Västra Götalandsregionen under perioden 19 januari – 18 april. 
Det var frivilligt att besvara remissen och totalt inkom 36 huvudmän med svar. 

Remissvaren visar sammantaget att det finns ett brett stöd i länet för att utöka samarbetet 
kring hjälpmedel i linje med förslaget. Flera av remissinstanserna betonar stora fördelar 
med den föreslagna samverkan, bland annat att det väntas bidra till en mer jämlik och nära 
vård, att det är i linje med intentionerna i omställningen och ett sammanhållet Västra 
Götaland. Flera lyfter också fram det som positivt att produktområdet införs på ett 
gemensamt och samlat sätt samt att befintliga välfungerande strukturer används vid 
införandet.

 33 remissinstanser har svarat på frågorna i enkäten som gått ut tillsammans med 
remissen: 

• 33 (100 procent) är positiva till ramarna för samarbetet 

• 33 (100 procent) är positiva till uppdrag och organisation 

• 32 av 33 (97 procent) är positiva till investeringen 

• På den ej bindande frågan om de skulle underteckna avtalet i sin nuvarande form svarar 
30 av 33 ja, tre remissinstanser svarar vet ej. 

I remissvaren framkommer flera synpunkter som bör beaktas i arbetet framöver, dessa 
finns beskrivna i Bilaga 1. Exempel på synpunkter att omhänderta i det fortsatta arbetet 
avser datahantering och informationssäkerhet. Styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel 
har ett ansvar kring säker informationshantering. Det är viktigt att noggrant utreda och 
beakta frågor kring datahantering och IT-säkerhet. På kort sikt kan frågan hanteras genom 
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att inleda samarbetet med produkter där datahanteringsfrågan inte är allt för komplex samt 
genom kravställning i upphandlingar, till exempel genom krav på öppna standarder och 
API:er vid upphandling av digitala hjälpmedel som möjliggör för egna och centraliserade 
integrationer. På kort sikt innebär detta att delning av data mellan huvudmän inte kommer 
att vara tillgängligt fullt ut under det första året/åren i projektet. En långsiktig målbild är att 
kunna dela data mellan huvudmän på ett enligt lagstiftning ändamålsenligt och säkert sätt. 
Denna fråga, och ytterligare aspekter som detaljeras i utredningen Välfärdsteknik i 
samverkan; avsnitt 5.2 (länk), planeras att utredas framåt med start hösten 2022. 

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 
Om samverkansavtalet i sin nuvarande form undertecknas av huvudmännen medför det att 
befintliga strukturer för hjälpmedel behöver utökas något för att omhänderta det utökade 
uppdraget och säkerställa rätt kompetenser. Den initiala finansieringen för att etablera detta 
ingår i samverkansavtalet och motsvarar 10 kronor per invånare och huvudman. Nyttjandet 
av digitala hjälpmedel ska sedan följa nuvarande modell där tjänster från 
samverkansstrukturen och Hjälpmedelscentralen ingår i produkthyran. Anledningarna att 
det bedöms behövas en sådan initial finansiering är flera. Om ingen gemensam investering 
görs, riskerar de första produkterna att bli mycket dyra och därför sannolikt inte nyttjas vilket 
i sin tur hade inneburit att en enskild huvudman själv skulle behöva bära kostnaderna.

Handlingar
§20_1 TU Digitala hjälpmedel 20220510, VästKom                                                                                                                                                    
§20_2 Samverkansavtal Digitala hjälpmedel

Skickas till
Medlemskommunerna
VästKom
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§ 28/22
Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024
SKBKF2022.0060

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-06-03 28/22

Beslut
Direktionen ställer sig bakom förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 
2023-2024 och rekommenderar medlemskommunerna att besluta i enlighet med förslaget.

Bakgrund
Sedan 2016 finns en strukturerad samverkan mellan huvudmännen kring psykisk hälsa-
frågor på länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de 
statsbidrag som lämnats. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlings-
plan för psykisk hälsa för åren 2018–2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan 
Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk 
Hälsa i Västra Götaland och Göteborg inom ramen för vårdsamverkan.

2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete. Handlingsplanen 
förlängdes därefter till och med 2022. I juli 2020 gav regeringen Folkhälsomyndigheten och 
Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för en ny nationell strategi kring psykisk 
hälsa. Senast 1 september 2023 ska myndigheterna presentera sitt förslag till en ny 
nationell strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa. 
När de nya nationella dokumenten kan komma att bli gällande går inte med säkerhet att 
säga i nuläget, men Regeringskansliet menar att en rimlig uppskattning är att vi har en ny 
nationell strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa från och med 2025. 

Styrgrupp psykisk hälsa har hanterat informationen och anser att det är viktigt att vi 
synkroniserar vårt arbete och vår länsgemensamma handlingsplan med den nationella 
processen. Styrgrupp psykisk hälsa anser också att mål och indikatorer i befintlig 
länsgemensam handlingsplan fortsatt är aktuella. 

Styrgrupp psykisk hälsa föreslår utifrån ovanstående en förlängning av nuvarande läns-
gemensamma handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024. Handlingsplanen kommer då att 
totalt omfatta perioden 2018–2024. Vårdsamverkan Västra Götaland ställde sig den 10 
mars bakom förslaget. Det Politiska samrådsorganet, SRO ställde sig den 28 april bakom 
förslaget och rekommenderade huvudmännen att ta egna beslut i enlighet med förslaget. 

Skickas till
Medlemskommunerna
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§ 29/22
Förlängning av inriktningsdokument ungdoms-
mottagningar 2023-2024
SKBKF2022.0061

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-06-03 29/22

Beslut
Direktionen ställer sig bakom förslaget om förlängning av befintligt inriktningsdokument för 
ungdomsmottagningar i Västra Götaland, dock längst till och med 2024 och 
rekommenderar kommunerna att besluta i enlighet med förslaget

Bakgrund
Sedan 2018 finns ett inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar som omfattar 
Västra Götalandsregionen samt länets 49 kommuner, dokumentet ligger som grund för 
lokala avtal och överenskommelser som omfattar ungdomsmottagningarna. 

Ungdomsmottagningen ska vara en lågtröskelverksamhet. Det innebär att det ska vara lätt 
för alla ungdomar att söka hjälp och få hjälp med alla slags frågor; ungdomsmottagningen 
ska vara lättillgänglig och anpassad efter ungdomars behov. Tillgängligheten ger stora 
möjligheter till tidiga insatser. Ungdomsmottagningarnas målgrupp är ungdomar och unga 
vuxna, med de likheter och olikheter som var och en i denna heterogena grupp uppvisar. 
Ungdomsmottagningen är till för alla unga till och med 24 år.

Befintligt dokument gäller 2018-2022, arbete med utvärdering och revidering är påbörjat 
och kommer sannolikt presenteras i VVG och SRO under juni 2022. Ett färdigt 
samverkansavtal kommer dock inte hinna antas innan nuvarande inriktningsdokument går 
ut. För att undvika glapp och för att ge förutsättningar för att lokala avtal och 
överenskommelser ska kunna förlängas behöver nuvarande inriktningsdokument förlängas. 
VVG ställde sig bakom förslaget om förlängning den 4 april och SRO gjorde detsamma den 
28 april. 

        

Skickas till
Medlemskommunerna
VästKom
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§ 30/22
Information om Mini Maria Skaraborg
SKBKF2022.0028

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-06-03 30/22

Beslut
Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Beslut i ärendet kommer att fattas av parterna; respektive kommun och Östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden (HSNÖ)

Bakgrund
Skadligt bruk och beroende är ett samhällsproblem som medför lidande för den enskilde 
och närstående och som kräver stora insatser av samhället. Personer med 
beroendeproblematik har oftast (i minst 70%) en känd eller dold psykisk ohälsa vilket 
benämns som samsjuklighet. Samhället har inte fullt ut lyckats att organisera sig för att 
möta personer som har detta sammansatta och komplexa tillstånd. Svårigheten 
kompliceras av att ansvaret för att möta dem är delat mellan kommunernas socialtjänst och 
regionernas hälso- och sjukvård. 

Ett sätt att möta ovan utmaningar är att öka samarbetet mellan ansvariga. Man talar om 
integrerade arbetssätt och integrerade verksamheter. Flera styrdokument pekar i den 
riktningen, bland annat Regional handlingsplan för psykisk hälsa, underavtalet till Hälso- 
och sjukvårdsavtalet, Nationella riktlinjer, ANDTS-strategi och SKR:s handlingsplan för 
unga 13–29 år. Samsjuklighetsutredningen ”Från delar till helhet” som nyligen varit ute på 
remiss, bedömer också att vi bör arbeta mer integrerat. Utredningen föreslår att integrerade 
verksamheter ska bli obligatoriska och lagstadgade. 

Förutom ett tydligt kunskapsstöd och ett antal riktlinjer i riktning mot integrerade 
verksamheter finns en tydlig rörelse mot tidiga insatser, bland annat i förslag till ny 
socialtjänstlag.

Fördjupad studie
Inom ramen för Vårdsamverkan Skaraborg har en förstudie nyligen genomförts i syfte att 
utreda behov av, och möjligheter till, integrerade arbetssätt och verksamheter i Skaraborg. 
Studien genomfördes av en brett tillsatt grupp som visade att det idag inte finns några 
integrerade verksamheter i Skaraborg för den berörda målgruppen. Förstudien kom fram till 
två angelägna och genomförbara förslag om integrerade arbetssätt. Det ena förslaget 
handlar om en gemensam integrerad verksamhet - Mini-Maria. Det andra förslaget handlar 
om ett gemensamt arbetssätt med stark samordning och case management. 
Vårdsamverkans styrgrupp beslutade om att utreda förutsättningarna för båda dessa 
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förslag genom två fördjupade studier. Den fördjupade studien om Mini-Maria leds nu av 
Östra Hälso- och Sjukvårdsnämnden (HSNÖ). Studien är i sitt slutskede och denna 
information ges för att ge stöd i kommande beslutsprocesser.

Mini-Maria är en verksamhet som vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 21 år 
som har frågor eller bekymmer kopplade till alkohol, droger och/eller spel om pengar samt 
till deras närstående. Syftet är att med ett integrerat arbetssätt möta problemen så tidigt 
som möjligt för att undvika beroendetillstånd och psykisk ohälsa. I övriga Västra Götaland 
är Mini-Maria-verksamheter i drift eller under uppstart och ett samarbete verksamheterna 
emellan håller på att etableras.

Handlingar
Förslag Mini-Maria Skaraborg
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§ 31/22
Medlemsavgift Skaraborgs Kommunalförbund 2023
SKBKF2022.0067

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-06-03 31/22

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa medlemsavgiften 2023 till 46,67 kr/per invånare och år, 
efter indexuppräkning 2,7%.

Bakgrund
Verksamheten i Skaraborgs Kommunalförbund är bred och syftar till att stötta 
medlemskommunerna i olika samverkansuppdrag. Varje vår ska ramar läggas för nästa års 
budget och medlemsavgiften fastställas. Därefter tas förslag på nästa års detaljbudget 
fram, som beslutas under hösten

Enligt kommunallagen ska en budget vara i balans, vilket innebär att intäkterna ska 
överstiga kostnaderna.
 
Kommunalförbundets basfinansiering prövas årligen i samband med att ramar för budgeten 
bestäms genom att fastställa medlemsavgiften. Eventuella verksamhetsförändringar, och 
löne- och övrig kostnadsutveckling ska beaktas. 

Kommunernas medlemsavgift till kommunalförbundet har i regel räknats upp med 1 kr/ 
kommun-invånare och år, i syfte att balansera främst kostnads- och lönekostnadsökningar. 
Denna uppräkning är inte helt ändamålsenlig och riskerar att inte täcka den faktiska löne- 
och övriga kostnadsutvecklingen.

Direktionen beslöt därför 2021-02-05 att övergå till en indexuppräkning och fastställde en 
ny princip för beräkningen av medlemsavgiften till förbundet som innebär att 
medlemsavgiften uppräknas med 2,7 % varje år. Beslutet ska följs upp årligen i samband 
med årsredovisningen, och kan omprövas. 

Skickas till
Medlemskommunerna
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§ 32/22
Förslag till beslut angående genomförande av 
Skaraborgsdagen 2023
SKBKF2022.0062

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-06-03 32/22

Beslut
Direktionen beslutar att genomföra Skaraborgsdagen 2023 onsdagen den 25 januari i Vara 
Konserthus

Bakgrund
Skaraborgsdagen har etablerats med syfte att utgöra en mötesplats för beslutsfattare i 
Skaraborg, såväl privata som offentliga, för att träffas och tillsammans diskutera angelägna 
utvecklingsfrågor för Skaraborg. Intresset och uppskattningen från deltagare och 
massmedia har, under de fem år som Skaraborgsdagen arrangerats, varit mycket stort

Utvärdering av Skaraborgsdagen 2022 har presenterats och konstaterar att även 2022 års 
Skaraborgsdag uppskattades och förväntningarna överträffades. Ett antal 
förbättringsförslag har inkommit vilka också diskuterats.

Direktionens presidie har behandlat frågan om Skaraborgsdagen 2023 och framåt och 
föreslår fortsatt hantering enligt ovanstående förslag till beslut. Vara konserthus är även 
preliminärt bokad sista torsdagen i januari 2024 och 2025. 
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§ 33/22
Beslut om långsiktigt uppdrag av Skaraborgsdagen
SKBKF2022.0062

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-06-03 33/22

Beslut
Direktionen beslutar att bevilja ett långsiktigt uppdrag på 300 000 kr årligen under perioden 
2022-07-01 – 2026-06-30. Medlen tas 100 % från de regionala pengarna.

Bakgrund
Uppdrag: Skaraborgs Kommunalförbund. Årlig budget: 600 000 kr, varav 300 000 kr från 
Skaraborgs Kommunalförbund. Övrig årlig medfinansiering kommer från kommuner med 
300 000 kr.

Anledningen till budgetökningen är att täcka kostnader för projektledning av 
Skaraborgsdagen. 

Syfte: Att skapa en attraktiv, årligen återkommande mötesplats för beslutsförfattare inom 
offentlig verksamhet, näringslivet och akademin i Skaraborg. Konferensen beräknas samla 
cirka 400 deltagare. Regionala utvecklingsstrategin 2030 (RUS) och vår delregionala 
utvecklingsstrategi (DRUS) ska influera tema och innehåll för dagen.

Tema och mer specifikt innehåll behöver formuleras i dialog med politik och näringsliv inför 
varje Skaraborgsdag. Dagen ska ge möjlighet till dialog och samverkan inom Skaraborg, 
samt beakta Skaraborg ur ett omvärlds- och framtidsperspektiv. 

Skaraborgsdagen som återkommande händelse ska möjliggöra gemensamma åtaganden 
som ökar Skaraborgs attraktivitet och bidrar till hållbar tillväxt.

Handlingar
Långsiktigt uppdrag för Skaraborgsdagen.docx
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§ 34/22
Förstärkt politisk samverkansstruktur Skaraborgs 
Kommunalförbund
SKBKF2022.0063

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-06-03 34/22

Beslut
1. Skaraborgs Kommunalförbund inrättar en förstärkt samverkans- och förankrings-

struktur genom att återupprätta funktionen med politiska ordförandenätverk. 
Nätverken träffas två gånger per termin och administreras av Skaraborgs 
Kommunalförbund. Ordförandeskap i nätverken följer förbundets struktur i övrigt. 

Ordförandenätverk skapas inom följande ansvarsområden:
a. Utbildningsnämnd eller motsvarande
b. Socialnämnd/Omsorgsnämnd eller motsvarande
c. Kultur- och fritidsnämnd eller motsvarande.

2. Till respektive nätverk knyts en ledamot som ingår i förbundsdirektionens presidium 
samt ytterligare en ledamot ur direktionen. Dessa förtroendevalda har ett särskilt 
uppdrag att säkerställa informationsflöde och förankring av viktiga frågeställningar.

3. Förbundets arbete inom Infrastruktur, Näringsliv, Besöksnäring, Kollektivtrafik (inkl. 
DKR), Samhällsutveckling, Kompetensförsörjning kommer även fortsättningsvis 
hanteras i direktionen som helhet.

4. Direktionens årsplan kompletteras med ett verksamhetsmässigt årshjul som 
omfattar förbundets verksamhet. 

Bakgrund
År 2019 ändrades efter utvärdering den politiska organisationen för Skaraborgs 
Kommunalförbund. Organisationen med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse ersattes 
med att inrätta direktion som politiskt beslutsorgan. Till sitt stöd har direktionen ett 
presidium som bereder ärendelistan inför direktionens möten, företräda förbundet i politiska 
samverkansforum som styrelsen för VästKom, Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU), 
Politiskt samrådsorgan (SRO) med flera. De tidigare tematiska beredningarna upphörde. 
Skälet till detta var framför allt mot bakgrund av att minska på förbundets administrativa 
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uppdrag till förmån för utvecklingsarbete och svårigheter med att hinna med det politiska 
arbetet och representationen i beredningarna jämte andra politiska uppdrag. I den nya 
organisationen var avsikten att beredningarna skulle kompletteras med ett utvecklat politiskt 
nätverksarbete. Denna komplettering genomförs genom detta ärende.

Politiska ordförandenätverk
För att skapa en förstärkt samverkans- och förankringsstruktur återupprättas politiska 
ordförande-nätverk. Nätverken träffas två gånger per termin och administreras av 
Skaraborgs Kommunalförbund. Ordförandeskap i nätverken följer förbundets presidium.

Ordförandenätverk skapas inom följande ansvarsområden:

a. Utbildningsnämnd eller motsvarande
b. Socialnämnd/Omsorgsnämnd eller motsvarande
c. Kultur- och fritidsnämnd eller motsvarande.

För att säkra en politisk koppling mellan direktionen och ordförandenätverken fördelas 
särskilt ansvar för nätverken till ledamöter i direktionen. Deltagande innebär bland annat att 
delta vid nätverksträffar.

Ordföranden i Skaraborgs Kommunalförbund:
Inget ansvar för specifikt ordförandenätverk. I uppdraget som ordförande ingår att företräda 
kommunalförbundet i länsgemensamma fora och ordförandedialog mellan övriga 
kommunalförbund, Västra Götalandsregionen m.fl. Enligt förbundsordningen tillfaller 
uppdraget som ordförande i Skaraborgs Kommunalförbund på ordförande i 
kommunstyrelsen för Skövde kommun.

Förste vice ordförande + 1 ledamot ur direktion
Förste vice ordförande ska ta särskilt ansvar för ordförandenätverket för Utbildningsnämnd 
eller motsvarande. Enligt förbundsordningen ska uppdraget som representeras av 
Lidköpings kommun. Den ledamot som jämte 1:e vice ordförande ska ansvara för nätverket 
ska representera en ”köpande kommun till gymnasieskolan”.

Andre vice ordförande + l ledamot ur direktionen
Förbundets andre vice ordförande ska ta särskilt ansvar för ordförandenätverket för 
Socialnämnd/Omsorgsnämnd eller motsvarande. Denna person ska även ha ett särskilt 
ansvar som Skaraborgs Kommunalförbunds huvudsakliga politiska företrädare inom 
samverkansfrågor som i huvudsak berör hälso- och sjukvårdens område och hanteras inom 
ramen för Politiskt samrådsorgan (SRO), Politiska samverkan Skaraborg (PSS) med flera. 
Ytterligare en ledamot ur direktionen utses.

Tredje vice ordförande + 1 ledamot ur direktionen
Ansvar för kontakten med nätverket för ordföranden inom kultur- och fritidsnämnd eller 
motsvarande tilldelas tredje vice ordförande samt ytterligare en ledamot ur direktionen.
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Årshjul
I syfte att utveckla direktionens arbete över året upprättas ett tematiskt årshjul. Genom 
detta skapas möjlighet för direktionen att löpande under verksamhetsåret fördjupa sig i 
förbundets verksamhet och föra strategiska samtal om inriktning och målsättning. Detta 
sker vid ordinarie sammanträden och dessa kommer i större utsträckning bli mer av 
heldagsmöten. Beslut om årshjulets innehåll sker årsvis och normalt i samband med beslut 
om budget och verksamhetsplan.
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§ 35/22
Utveckling av årshjul för Skaraborgs Kommunalförbund
SKBKF2022.0064

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-06-03 35/22

Beslut
Direktionen fastställer årshjul för verksamhetsfördjupningar enligt bilaga.

Bakgrund
I syfte att utveckla direktionens arbete över året upprättas ett tematiskt årshjul. Genom 
detta skapas möjlighet för direktionen att löpande under verksamhetsåret fördjupa sig i 
förbundets verksamhet och föra strategiska samtal om inriktning och målsättning. Detta 
sker vid ordinarie sammanträden och dessa kommer i större utsträckning bli mer av 
heldagsmöten. Beslut om årshjulets innehåll sker årsvis och normalt i samband med beslut 
om budget och verksamhetsplan.

Verksamhetsfördjupningar planeras att genomföras inom följande områden:

Infrastruktur, Kollektivtrafik, Business Region Skaraborg och närliggande projekt, 
Kompetensförsörjning, Näringsliv och besöksnäring, Samhällsplanering, Projekt (DRUN 
och övriga), Välfärdsutveckling, Social hållbarhet/Folkhälsa, Kultur, Kunskapsutveckling och 
Antagningskansli.

Handlingar
Förslag Årshjul 
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§ 36/22
Skaraborgs Kommunalförbunds verksamhet -redovisning 
av innehåll och finansiering
SKBKF2022.0065

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-06-03 36/22

Beslut
Direktionen noterar informationen. Redovisad modell ska användas som underlag för 
budget- och verksamhetsplanering.

Bakgrund
Skaraborgs Kommunalförbund bedriver en olika verksamhet på kommunernas uppdrag.  
Verksamheten finansieras huvudsakligen via tre källor: Medlemsavgift från kommunerna, 
Avtalad utförande av verksamhet från kommunerna (ex. Antagningskansli) samt extern 
projektfinansiering. Sammanfattat utgör medlemsavgiften ca 1/3 av förbundets verksamhet, 
2/3 utgörs av olika typer av extern finansiering.

Enligt budgettradition har enbart den del som berör medlemsavgiften redovisats och 
behandlats. Direktionen har tagit initiativ till att ändra detta och gett förbundsdirektören i 
uppdrag att på ett nytt sätt redovisa Skaraborgs Kommunalförbunds samlade verksamhet 
inklusive dess finansiering.

Vid sammanträdet redovisas verksamhet innehåll enligt den nya modellen.
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§ 37/22
Rapport från förbundsdirektören
SKBKF2022.0024

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-06-03 37/22

Beslut
Direktionen beslutar att godkänna informationen och lägga till handlingarna

Bakgrund
Framtidens vårdinformationsmiljö
VästKom samordnar kommunernas reklamation.
Affärsjuridiskt ombud – Advokatfirman Lindahl – Överenskommelse om
kostnadsfördelning förankrad.
Omfattande informationsarbete – direkt mot kommundirektörerna
Ny tidplan presenterad av Cerner, option 1, 2026.

Kristofer ger en rapport från den Västsvenska EU-konferensen i Falkenberg
den 12 maj 2022, med inriktning framtidens EU. 2023 är det Skaraborgs som arrangerar 
konferensen.

Pågående rekryteringar till förbundet
Teamledare Välfärd 
Projektledare kompetensnavet  
Internationell koordinator (Projekttjänst 2 år, Kultur DRUM) 
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§ 38/22
Rapport från VästKom, BHU, SRO
SKBKF2022.0043

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-06-03 38/22

Beslut
Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
VästKom
Rekrytering av VD pågår
FVM 
Samverkansavtal Digital välfärdsteknik, 
Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024
Förlängning av inriktningsdokument ungdomsmottagningar

BHU
Uppföljning av RUS 2021
Ny programperiod för ESF+
Rapport från Forskarråd för Västra Götalands klimatomställning och uppdatering av 
koldioxidbudgeten
Naturbruksavtalet, då det är påskrivet skickas avtalet till kommunerna
Aktuellt läge i infrastrukturplanerna

SRO
Inget möte sedan senaste Direktionsmötet.
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§ 39/22
Anmälningsärenden, Skaraborgs Kommunalförbund

Direktionen 2022-06-03
SKBKF2022.0021

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-06-03 39/22

Beslut
Direktionen beslutar att anse ärendena som anmälda. 

Handlingar
220502-Styrelsemote Mediapoolen                                                                                                                                                    
Protokoll nr 3 Extrainsatt styrelsemöte per capsulam 2022-04-07                                                                                                                                                    
Protokoll nr 4 Styrelsemöte 2022-04-21                                                                                                                                                    
Protokoll VästKoms styrelse 10 maj 2022 - signerat (003)
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§ 40/22
Dialog inför Delregional kollektivtrafikrådet Skaraborg 
2022-06-03
SKBKF2022.0066

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-06-03 40/22

Beslut
Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Thomas Boström går igenom de ärenden som kommmer upp på eftermiddagens DKR

Aktuellt från kollektivtrafiknämnden, VGR
Konsekvensbeskrivning förstudie inför bussupphandling 2024
Närtrafikförslag Västtrafik och Skaraborgs synpunkter
Information om återkoppling Mobilitetsprocessen
Västtrafiks förslag Kinnekuletåget och Målbild Tåg 2028
Ny tidplan Seniorkort

Handlingar
 Separat kallelse till DKR med handlingar har skickats.        
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§ 41/22
Övriga frågor
SKBKF2022.0025

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-06-03 41/22

Beslut om delegering av beslutsrätt till presidiet angående nya 
lokaler

Beslut
Direktionen beslutar att delegera till presidiet att ta beslut om nya lokaler för Skaraborgs 
Kommunalförbunds kansli.

Bakgrund
Med anledning av att förbundets befintliga lokaler i Tegelbruket är i behov av en mer 
omfattade renovering började man titta efter nya lokaler redan förra hösten, antingen 
tillfälliga under renoveringsperioden eller för permanent flytt. Efter att ha jämfört fyra olika 
alternativ är det två alternativ som är aktuella. Regionens Hus, eller att flytta tillbaka till 
Tegelbruket efter renovering. (Renoveringen beräknas ta 4 månader). Kostnaden för de 
båda alternativen är likvärdiga, men jämfört med nuvarande hyreskostnad kommer en 
ökning att ske.
Då nästa direktionsmöte är först den 2 september 2022 önskar presidiet att Direktionen 
delegerar beslutsrätten till presidiet om beslut angående nya lokaler ska tas innan den 2 
september.
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Förslag om att göra en förstudie angående fritid-, friluftsliv- och 
idrott liknande den Kulturplan för Skaraborg som tagits fram

Beslut
Direktionen beslutar att ge kansliet i uppdrag att göra en förstudie kring fritid-, friluftsliv och 
Idrott. 

Förbundsdirektören återkopplar till direktionen om innehållet i förstudien och upplägg av 
genomförande.

Bakgrund
Rolf Eriksson, Tibro, initierar behovet av en förstudie kring Idrotts- fritids- och friluftsfrågor.

Frågan väcktes i samband med att Skaraborgs Kulturplan presenterades. Fritids- och 
Idrottsfrågor får inte samma utrymme som kulturfrågor. 
Samtidigt ställs krav på kommunerna att möjliggöra för utövande av olika idrotter. Bygga 
idrottshallar, badhus m.m.
Hur kan vi komplettera vandra här? Vad har vi för idrottsanläggningar idag? Hur blir vi 
varandras styror och där alla bidrar till helheten? Hur kommer idrottsutövande och 
efterfrågan att se ut i framtiden? 

Förslaget är att Skaraborgs Kommunalförbund tillsammans med berörda nätverk gör en 
förstudie av fritids- och idrottsfrågr samt friluftsliv och med ett folkhälsoperspektiv -rörelse i 
vardagen. Förstudien bör också innehålla framtidsspaning, hur kommer idrottsutövande och 
efterfrågan att se ut i framtiden?
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