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Informationer

Kl 11.00 Polisområdeschef Fredrik Malm och Oscar Svantesson
                        Berättade om;
                        Riskbedömning kring valet 2022
                        Hantering av tillstånd
                        Rutiner kring besök hos polismyndigheten
                        Operativ lägesbild
                        Snabbare lagföring
                        Avhopparverksamhet i region väst
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§ 14/22
Fyllnadsval av Per-Åke Pettersson, Skara kommun
SKBKF2022.0050

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-05-06 14/22

Beslut

Direktionen beslutar att välja Per-Åke Pettersson, Skara kommun som ersättare i 
förbundsdirektionen under kvarvarande mandatperiod.

Bakgrund

Fredrik Nordström, Skara kommun har avsagt sig uppdraget som ledamot och andre vice ordförande 
i Skara kommunstyrelse. Fullmäktige har godkännt avsägelsen samt att till ny ledamot och andre 
vice ordförande utse Per-Åke Pettersson

        
Skickas till

Skara kommun
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§ 15/22
Val till Gothia Intresseförening
SKBKF2022.0050

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-05-06 15/22

Beslut

Direktionen beslutar att välja Ylva Pettersson, Skara komun att representera Skaraborgs 
Kommunalförbund i Gothia Intresseförening kvarvarande mandatperiod.

Bakgrund

Fredrik Nordström, Skara kommun har varit förbundets representant i Gothia Intresseförening.

Gothia Intresseförening är en ägarförening som består av AB Volvo, ALMI, Volvo Cars, Västra 
Götalandsregionen, Länsförsäkringar Skaraborg, Kinnarps AB, Jula AB, Dafgårds AB, Skaraborgs 
Kommunalförbund, Elos Medtech AB, Näringslivsforum Skövde och IF Metall Östra Skaraborg. 
Föreningen äger 51 procent. Resterande 49 procent ägs av Skövde Stadshus AB. 

        
Skickas till

Håkan Nordqvist, Volvo
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§ 16/22
Nominering till styrelsen Gryning Vård AB
SKBKF2022.0010

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-05-06 16/22

Beslut

Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund nominerar Jerker Andersson Liljestrand, 
kommundirektör i Götene kommun, som ny representant i styrelsen för Gryning vård AB

Bakgrund

Skaraborgs Kommunalförbund äger tillsammans med övriga kommunalförbund i Västsverige 
bolaget Gryning Vård AB. Förbundets ägarandel är 17 % och har en plats i styrelsen. 
Det är det högsta beslutande organet hos ägarna som nominerar personer till valberedningen. I
Skaraborgs fall är det ett beslut för direktionen.

        
Skickas till

Gryning Vård AB
Götene kommun
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§ 17/22
Beslutsattestanter och ombud, Skövde kommun, ekonomi
SKBKF2022.0038

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Presidium 2022-04-25 5/22
2 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-05-06 17/22

Beslut

Direktionen beslutar att delegera till förbundsdirektören rätten att under perioden 2022-01-01 – 
2022-12-31 utfärda fullmakt för Skövde kommuns avdelning ekonomi och verksamhetsstyrning som 
ombud, att företräda förbundet, föra dess talan och vidta rättshandlingar i övrigt inom bilagda 
angivna områden samt underteckna dit tillhörande handlingar och beslutsattestera bokföringsorder. 

Bakgrund

Skaraborgs Kommunalförbund köper sedan flera år ekonomiadministrativa tjänster av Skövde 
kommun och avdelning ekonomi och verksamhetsstyrning. För att förenkla hantering av det löpande 
arbetet har utfärdats en fullmakt för personal vid avdelningen ekonomi och verksamhetsstyrning. 
Inför 2022 föreslås hanteringen av de ekonomiadministrativa tjänsterna på ett likartat sätt som 
tidigare. En närmare beskrivning av fullmaktens innehåll framgår av bilaga.

Med anledning av en större förändring av personal på Skövde kommuns ekonomienhet har 
förteckningen reviderats efter Direktionens tidigare beslut 2021-12-03

        
Skickas till

Ekonomienheten Skövde kommun
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§ 18/22
Kinnekullebanan Västtrafiks förslag till förändrat utbud för 
Kinnekulletåget till december 2023, samt förändringar 
Målbild Tåg 2028
SKBKF2022.0044

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Presidium 2022-04-25 4/22
2 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-05-06 18/22

Beslut

Direktionen beslutar att initiera ett möte på presidienivå med Västtrafik och ger förbundsdirektören i 
uppdrag att ordna ett sådant möte.

Bakgrund

Västtrafik förslår i en framtagen handlingsplan för genomförande av Målbild Tåg 2028 och Målbild 
Tåg 2035, förändringar i trafikupplägget för Kinnekulletåget. Den stora förändringen handlar om att 
tåget fr o m dec 2023 förslås få slutdestination Laxå – istället för Hallsberg/Örebro – samt färre turer 
öster om Mariestad än vad Målbild Tåg 2028 föreslår. 

Handlingsplanen lyfts som ett informationsärende i Västtrafiks styrelse 20 april och ska upp för 
beslut vid styrelsemötet i slutet av juni. Västtrafik höll ett informationsmöte för tjänstepersoner i 
Skaraborgskommunerna 8 april 2022.

Tjänstepersonerna i Skaraborg reagerar dels på förslaget till trafikförändringar, men framförallt på 
hur ärendet kring förändringar i Målbild Tåg 2028 beretts av Västtrafik, och att någon politisk 
diskussion inte skett.

Frågan kring förslagen på framtida trafikupplägg och justeringar i Målbild Tåg 2028 kommer att 
beredas i våra olika nätverk under våren för att landa i hur vi agerar under våren, men också på 
längre sikt.

Nedan följer information om den föreslagna trafikförändringen i handlingsplanen jämfört med 
Målbild Tåg 2028, samt delar som tjänstepersonerna reagerat på.  

Kinnekulletåget i Målbild Tåg 2028 

I den politiskt förankrade Målbild Tåg 2028 eftersträvas takt- och timmestrafik mellan Örebro och 
Herrljunga. Även om målåret 2028 riskerar att fördröjas finns en tydlig inriktning för en bra 
uppkoppling emot Hallsberg och Örebro. I Herrljunga ska attraktiva bytestider ge en effektiv resa 
vidare emot Göteborg. 
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Förslaget i Västtrafiks handlingsplan
Förslaget innebär 6 turer/dag till Laxå, där tågbyte ska till SJ Regionaltåg. I Laxå ska då finnas 
möjlighet till vidare resa mot både Örebro/Västerås/Stockholm samt Skövde/Falköping/Göteborg. 
Dagens turer vidare till Hallsberg/Örebro försvinner. Samtidigt planeras att köra ytterligare två 
avgångar (1 ny tur/dag och riktning) mellan Mariestad och Lidköping. 

Västtrafik motiverar förslagen i handlingsplanen, och förändringarna i Målbild Tåg 2028 enligt 
följande:
”I de fördjupade analyser som nu gjorts ser vi att den i målbilden beskrivna utökningen av 
tågtrafiken från Kinnekullebanan till Örebro, skulle kräva ytterligare fordon samt att det saknas 
betalningsvilja från Örebro län.  Vårt nya ställningstagande är därför att inte utöka tågtrafiken 
från Kinnekullebanan till Örebro utan istället omfördela och köra en större delen av 
produktionen i Västra Götaland.”

Informationsmötet 8 april mellan Västtrafik och tjänstepersoner ifrån Skaraborgs kommuner 
utmed Kinnekullebanan. 

Innehållet i Västtrafiks handlingsplan presenterades, och det fanns möjlighet att ställa frågor. Ifrån 
Skaraborg deltog tjänstepersoner ifrån: Gullspång, Vara, Mariestad, Götene, Lidköping och Vara, 
samt Skaraborgs kommunalförbund.

Tjänstepersonerna i Skaraborg konstaterade att alla detaljer i Handlingsplanen, med förslaget till 
förändringar i Målbild Tåg 2028, inte varit föremål varken för diskussion i kommunerna eller 
politisk förankring. En sådan diskussion, menar vi, behöver till innan beslut om förändringar tas 
enligt de föreslagna nya trafikuppläggen.

Tjänstepersonerna i Skaraborg har förståelse för att tågfordon är dyra, men att framtida regionala 
nyttor finns genom att Skaraborgskommunerna utmed Kinnekulletågets sträckning får en bättre 
uppkoppling upp emot Hallsberg och Örebro. Laxå har ingen funktion som bytesstation, knutpunkt 
eller målpunkt. Bättre uppkoppling emot Hallsberg/Örebro finns med Strukturbild Skaraborg, och 
har betydelse för bl a arbetspendling, regionförstoring, kompetensförsörjning och studiependling.

Tjänstepersonerna i Skaraborg reagerar på hur Västtrafik fört samtal med Region Örebro kring 
framtida trafikupplägg. Var finns Västra Götalandsregionen? Gäller den saknade betalningsviljan 
ifrån Region Örebro de nuvarande dieseltågen? Fordonsfrågan är viktig, och bl a behöver framtidens 
Kinnekulletåg som rullar på Västra stambanan kunna köras snabbare p g a utrymmesskäl.

Tjänstepersonerna i Skaraborg menar att det är oroväckande att Målbild Tåg 2028 börjar naggas i 
kanten, och att det är tre förslagna relationer med omgivande regioner där det förslås förändringar. 
(Förutom Kinnekulletåget är det sträckan Borås-Värnamo, samt Trollhättan-Ed/Halden) 
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§ 19/22
Återrapport Skaraborgsdagen 21 april 2022
SKBKF2022.0051

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-05-06 19/22

Beslut

Direktionen beslutar att noterar informationen och lägga till handlingarna.

Bakgrund

Varje år samlar vi beslutsfattare från offentlig sektor och näringslivet till en mötesplats, 
Skaraborgsdagen. 2021 skulle dagen hållits för femte gången, men med anledning av Covid19 kunde 
arrangemanget inte genomföras.

Målet är att Skaraborgsdagen ska visa på goda exempel, skapa stolthet, framtidstro och vi-känsla i 
hela Skaraborg, med 400 beslutsfattare på plats.

Årets tema var Möjligheternas Skaraborg och med ämnen som Skaraborg i omvärlden, 
kompetensomställning och framtidens möjligheter för näringsliv och offentlig verksamhet.  

Joakim Gerhardsson som varit projektledare för Skaraborgsdagen 2022 berättar att årets dag blev 
mycket uppskattad. Detta märktes inte minst under dagen i sociala medier. Glädjande var också att 
näringslivet var mer representerat än vid tidigare Skaraborgsdagar. En enkät har skickats ut och den 
visar att 94% var nöjda eller mycket nöjda med dagen. Enkäten gav också förslag på vad som kan 
förbättras till kommande år, förslag på teman och föreläsare. Genomgående är att nätverkande är en 
mycket viktig del i Skaraborgsdagen. 
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§ 20/22
Kulturplan Skaraborg
SKBKF2022.0039

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Presidium 2022-04-25 3/22
2 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-05-06 20/22

Beslut

Direktionen beslutar att, efter föreslagna justeringar, skicka Skaraborgs Kulturplan 2030 på remiss 
till medlemskommunerna med svar senast 31 oktober 2022.

Bakgrund

Förslag till Skaraborgs Kulturplan 2030 har arbetats fram tillsammans med kulturcheferna i 
Skaraborgs kommuner. Innehållet bygger bland annat på Delregional Utvecklingsstrategi för 
Skaraborg 2030, Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023, samtal under 
workshop med Direktionen november 2021 samt dialoger med aktörer och organisationer i vår 
delregion. 

Våren 2020 fick dåvarande Förbundsdirektör uppdraget ta fram en kulturplan för Skaraborg från 
Direktionen. Att ta fram en kulturplan för Skaraborg är en del av överenskommelsen med Västra 
Götalandsregionen. 

Skaraborgs Kulturplan 2030 beskriver hur Skaraborg ska uppfylla delar av målen i den delregionala 
utvecklingsstrategin för Skaraborg 2030 samt Kulturstrategi Västra Götaland – och regional 
kulturplan 2020–2023.

Catrin Hulmarker föreslår att man även lägger till det nationella perspektivet i kulturplanen

Handlingar

Skaraborgs Kulturplan 2030
Skickas till

Medlemskommunerna
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§ 21/22
Svar på fråga från VGR om vilka områden som skall vara 
föremål för samverkan inom regional planering
SKBKF2022.0048

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Presidium 2022-04-25 1/22
2 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-05-06 21/22

Beslut

Skaraborgs Kommunalförbund föreslår att samarbete kring framtida elförsörjning prioriteras.

Initialt ska fokus riktas mot att öka tillförseln av el till hela Västra Götalandsregionens geografi. 
Frågan om former för att samarbeta kring ökad produktion av el får diskuteras vidare i särskild 
ordning. Skaraborgs Kommunalförbund konstaterar att nya samverkansområden kräver 
resurssättning.

 
Bakgrund

Under 2021 lämnade kommunalförbunden, med flera, yttranden över huruvida Västra 
Götalandsregionen skall hemställa om att bli regionplaneorgan jämte PBL. Svaren var i princip 
entydigt negativa till det, och regionen har därför inte heller gjort hemställan.

Utöver den specifika frågan om hemställan frågade regionen också efter områden som kan lämpa sig 
för regional samverkan inom samhällsplanering. Skaraborg nämnde ett antal områden i sitt yttrande, 
flera kopplade till det etableringsfrämjande arbetet inom Business Region Skaraborg som 
markanvändning, transporteffektivitet, integrering av arbetsmarknadsregioner.

I yttrandet påtalades också att det är viktigt att regionen beskriver sin roll på ett sådant sätt att det 
säkerställs att arbetet inte inkräktar på kommunernas självbestämmande.

BHU beslutade i mötet 2022-03-08 att ställa en förnyad fråga till kommunalförbunden enligt: Vid 
mötet i maj återkommer parterna i BHU med förslag på temaområde/n inom regional fysisk 
planering som i tillägg till kollektivtrafik och infrastruktur bör ha extra stort fokus i BHU. (Utdrag ur 
protokoll från BHU 2022-03-08, §5)

För Skaraborgs räkning är frågor som rör transmissionskapacitet i nationella och regionala nät en 
helt avgörande faktor för att nå den utveckling som önskas, till exempel med avseende på nya 
etableringar och expansion hos befintliga företag. Skaraborgs kommunalförbund anser att det är där 
fokus skall ligga i det kommande arbetet. Västra Götalandsregionen och kommunerna behöver öka 
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kapaciteten att driva detta utvecklingsarbete tillsammans arbetet, och framför allt säkerställa att ett 
samordnat påverkansarbete sker gentemot relevanta aktörer, baserat på ändamålsenliga analyser.

Handlingar

BHU 220308 Regional fysisk planering temaområde samverkan.

Skickas till

Västra Götalandsregionen, avdelningen för infrastruktur och kollektivtrafik, 
handläggare: Martin Elofsson och avdelningschef Ulrika Bokeberg
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§ 22/22
VästKom - att rusta för framtiden. VästKoms framtida 
inriktning
SKBKF2022.0045

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Presidium 2022-04-25 2/22
2 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-05-06 22/22

Beslut

Direktionen noterar informationen och återkommer i ärendet efter att VästKoms styrelse
ger förslag till fortsatt hantering

Bakgrund

I samband med behov att rekrytera ny VD till VästKom beslutade styrelsen att genomföra en 
utvärdering av verksamheten. Uppdraget genomfördes under hösten 2021. Resultatet överlämnades i 
rapporten ”VästKom – att rusta för framtiden”.

Syftet med uppdraget var att tydliggöra VästKoms roll och uppdrag i förhållande till 
kommunalförbunden, för att säkerställa största möjliga nytta gentemot förbundens 
medlemskommuner. Målet med uppdraget var att ta fram förslag på hur VästKoms roll, ansvar och 
uppdrag kan justeras för att tydliggöra gränsdragning mot kommunalförbunden och bättre svara mot 
dagens behov.

Rapportens framåtsyftande slutsatser:

 Verksamheten ska utformas utifrån medlemmarnas behov.
 Förankring med kommunalförbunden (och kommunerna) måste få ta tid.
 Subsidiaritet och proportionalitet i kombination med 49-perspektivet
 Det krävs större samstämmighet i de styrande dokumenten. 

VästKom måste verka både genom samsyn och förhandling.

Rapportens förslag på fortsatt arbete:

 Skapa samstämmighet i styrande dokument (t.ex. stadgar och verksamhetsplan)
 Tydliggöra ansvarsfördelningen och ärendeprocesser mellan aktörer (och psird gemensam 

förståelse för dessa)
 Lägg särskild vikt vid att förtydliga VästKoms roll och mandat i förhandlingar
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Handlingar

VästKom  att rusta för framtiden slutversion (003).pdf                                                                                                                                                    
Handlingsplan_VästKom.pptx                                                                                                                                                    
220201 Presentation VästKoms styrelse.pdf
Skickas till
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§ 23/22
Rapport från förbundsdirektören, 2022-05-06
SKBKF2022.0024

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Presidium 2022-04-25 6/22
2 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-05-06 23/22

Beslut

Direktionen beslutar att notera informationen och lägga till handlingarna.

Bakgrund

Ansökan om Kompetensnav hos Västra Götalandsregionen (RUN) är beviljat.
15 mkr över tre år för att bygga upp och etablera organisation för arbete med kompetensomställning. 
Inledningsvis fokus mot fordonsindustrin – kan nyttjas mot fler branscher.
Rekrytering av medarbetare pågår.

Läget inom förbundet
Samordnare Välfärd – Hanna Linde avslutar sin anställning under sommaren.
Rekrytering av ersättare sker under juni tillsammans med socialchefsnätverket. 

BRS – flera parallella etableringsobjekt i ett flertal kommuner. Både nya etableringar och 
omställning av befintliga. De allra flesta kräver mycket el och effekt. Vi arbetar för att hitta modell 
för att ta oss an energifrågan.

Utvecklingsstrategi Skaraborg 2030
Struktur och organisation för genomförande – arbete med kommundirektörerna 220513
Förbundets ekonomi – sammanställning och helheten. Lyfts direktionsmötet i juni

Arbete mot politiska strukturer – delaktighet och förankring – uppdrag från mötet i Skara– lyfts 
på kommande möte

Förbundsdirektörens kommunbesök
Samtliga kommuner har nu besökts i de flesta fall i kommunstyrelsen, ett kf och ett ksau.
Intresse för förbundets verksamhet, varierande kunskap om vårt uppdrag och verksamhetsinnehåll.
Stor nyfikenhet och engagemang i diskussionen.

Nästa runda kommer inriktas mot:
• Delregionala utvecklingsstrategi – förankring och genomförande
• Fokusområde för respektive kommun – väljs ut inför mötet tillsammans med kommunen
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§ 24/22
Rapport från VästKom, BHU, SRO
SKBKF2022.0043

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Presidium 2022-04-25 7/22
2 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-05-06 24/22

Beslut

Direktionen beslutar att lägga informatonen till handlingarna.

Bakgrund

VästKom Styrelsemöte 221005
• Arbete med organisationsutredning
• Rekrytering av ny VD pågår
• Lägesrapport FVM
• Samverkansavtal för Digitala hjälpmedel i samverkan (Välfärdsteknik) – skickas direkt till 

kommunerna.
• Inriktningsdokument Ungdomsmottagning – Via kommunalförbunden till kommunerna 

(Direktionen i juni)
• Förlängning handlingsplan psykisk hälsa - Via kommunalförbunden till kommunerna 

(Direktionen i juni)

BHU Sammanträde 220510
• Uppföljning av Regional utvecklingsstrategi
• Handlingsplan för ESF-projekt
• Rapport från Forskarråd för Västra Götalands klimatomställning
• Samverkansavtal om naturbruksutbildning – godkänna
• Prioriteringar i nationell plan
• Rapport innevarande regional plan: 2018-2029

SRO Sammanträde 20220429
• Beslutade om fördelning av länsgemensamma medel för ungdomsmottagningar 
• Beslut om inriktningsdokument ungdomsmottagningar – samma som kommer upp på 

VästKom
• Handlingsplan psykisk hälsa – samma som kommer upp på VästKom
• Samverkansavtal digitala hjälpmedel - samma som kommer upp på VästKom
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§ 25/22
Anmälningsärenden, Skaraborgs Kommunalförbund 
Direktionen, 2022-05-06
SKBKF2022.0021

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Presidium 2022-04-25 8/22
2 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-05-06 25/22

Beslut

Direktionen beslutar att anse ärendena som anmälda

Handlingar

Protokoll nr 1 Styrelsemöte 27 januari 2022,  Gryning Vård AB                                                                                                                                                   
Protokoll nr 2 Styrelsemöte 10 mars 2022, Gryning Vård AB                                                                                                                                                    
Anteckningar ägarsamråd  2022-03-24. Gryning Vård AB                                                                                                                                                   
Skaraborgs kommunalförbunds yttrande över förslag till nya föreskrifter E20 .docx
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§ 26/22
Övriga frågor
SKBKF2022.0025

Carina Gullberg gör ett medskick till direktionen angående Mediapoolen.
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