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Instruktion för beredningar och utskott inom 
Skaraborgs kommunalförbund. 
 
Bakgrund 
Enligt beslut i förbundsfullmäktige 2014-11-20 ska det finnas fyra beredningar i 
kommunalförbundets politiska organisation för följande utvecklingsområden: 
Hållbar samhällsutveckling, Regional utveckling, Kunskapsutveckling 
och Välfärdsutveckling. Därutöver ska det finnas ett Tillväxtutskott med ansvar 
för tillväxtstrategin ”Genomförandeplan Skaraborg” och med beslutanderätt om 
fördelning av tilldelade tillväxtmedel.  

Varje beredning ska ha minst åtta ledamöter, vilka med undantag för Beredningen för 
Välfärdsutveckling väljs av styrelsen bland dess ordinarie ledamöter och ersättare. 
Styrelsen väljer bland dessa en ordförande. Beredningen för Välfärdsutveckling 
utgörs av nätverket med ordföranden i medlemskommunernas social- och 
omsorgsnämnder samt en ledamot ur styrelsen. 

 Tillväxtutskottet ska bestå av sex ledamöter och bemannas med 
kommunstyrelseordförandena från Skaraborgs tre största kommuner samt med 
ytterligare tre ledamöter eller ersättare i förbundsstyrelsen. Till detta utskott 
adjungeras fem personer representerande näringslivet, akademin, fackliga 
organisationer och den sociala ekonomin.  

Mandatperioden för samtliga ledamöter i beredningar och utskott är fyra år och 
sammanfaller med mandatperioden för förbundsstyrelsen. 

Gemensamma utgångspunkter  
Beredningarna har för sitt arbete följande gemensamma utgångspunkter: 
 

• Ansvar inför styrelsen för utvecklingsområdets handlingsplan 
• Ansvar för planering, genomförande och uppföljning av utvecklingsområdets 

verksamhet 
• Ansvar för framtagande och förankring av utvecklingsområdets budget 

 
Beredningarna ska 

• Arbeta med strategiska frågor i ett utvecklingsperspektiv 
• Utarbeta sin del av verksamhetsplanen 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 

projektansökningar inom utvecklingsområdet 
• 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, m fl 
• 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 

 
Beredningen äger rätt att vid behov adjungera ytterligare resurspersoner. 
Varje beredning ska till sitt förfogande ha tjänstemannastöd från förbundets kansli 
och /eller från medlemskommunerna. 
 
Beredningarnas/utskottens arbetssätt 
Följande faktorer är viktiga för beredningarnas/utskottens arbete 
 

• Ha kunskap om utvecklingsområdets nationella och regionala mål 
• Verka för att generellt öka kompetensen i styrelsen kring 

beredningens/utskottets utvecklingsområden 
• Vara en plattform för utvecklingsområdets framtidsfrågor i Skaraborg 
• Arbeta för tvärsektoriellt samarbete och motverka ”stuprör” i system och 

strukturer 
• Samarbete med övriga beredningar/utskott; använda sakkunskap och 

erfarenheter för att gynna och utveckla arbetet och skapa synergieffekter 
• Vid minst två möten per år rapportera till förbundsstyrelsen. Ansvarig för 

detta är beredningens/utskottets ordförande. 
• Regelbunden information ska lämnas till de nätverk med förtroendevalda och 

tjänstemän från kommunerna som finns inom respektive ansvarsområde 
 
 
Beredningarnas möten 

• Beredningarna ska ha möten minst fyra gånger per år.  
• Beredningarna dokumenterar sina möten och de frågor som behandlas med 

anteckningar som undertecknas av ordförande och sekreterare. 
• Ersättning till ledamöter i beredningarna utgår enligt de regler som gäller för  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Respektive berednings särskilda ansvarsområden 
 
Beredningen för Regional Utveckling  
 

Fokusområde Näringsliv  
 
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- 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 och  
- kunskapsintensiv tjänstesektor/IT  
 
För respektive område eftersträvas att etablera långsiktiga och hållbara 
strukturer med tydliga kopplingar till kunskapsekonomins principer.  

 
Fokusområde Kompetensförsörjning 
  
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 Västra Götalandsregionens regionutveckling.  
 



 
Fokusområde Kultur 
 
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 tillväxt- 
   faktor 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- 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. 
 

 
Beredningen för Hållbar Samhällsutveckling  
 

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 tidigare-
läggningar av investeringsobjekt. 

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. 

 



Beredningen för Kunskapsutveckling  
 
  

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, Västra Götalandsregionen etc. 

 

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. 

 
Beredningen för välfärdsutveckling  
 
 

Utgångspunkten för samverkansarbetet mellan kommunerna och i samverkan 
med andra huvudmän är Socialtjänstens mål beskrivna i Socialtjänstlagens 
portalparagraf och i Hälso- och sjukvårdslagens 2 §, Målet för hälso- och 
sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Skaraborgs kommunalförbund har inom utvecklingsområde Välfärd följande 
uppdrag 

• 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 Västkomsamarbetet. 
• 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 
• Förbundet ska vid behov genomföra gemensamma 

kompetensutvecklingsinsatser. 
 

Arbetet på kommunalförbundet ska fokusera på följande fyra målgrupper 
och huvudsakliga innehåll: 

Målgrupp Äldre 

Långsiktigt och fördjupat utvecklingsarbete i den nära vården av äldre. I 
förhållande till samverkande huvudmän tydliggöra gränssnitt. Samverka i 
utveckling av E-hälsa.  

Målgrupp Barn och unga: 

Forma ett operativt samarbete i närmiljön. Hitta nya samverkansformer 
utan att överta en annan huvudmans ansvar. Säkra samverkan mellan 
huvudmännen för barnets bästa. 

Målgrupp Psykiatri/ missbruk: 

Utveckla samverkan med regionens olika vårdnivåer. Tolkning och 
tillämpning av lagstiftning, avtal och överrenskommelser med tydligt fokus 
på den enskilde personen.  

Målgrupp Funktionsnedsättning: 

Verka för en verksamhetsanpassning utifrån en ökad diagnostisering.  
Brukarinflytande och dimensionering av verksamheterna kommer vara 
bärande vad gäller boende, sysselsättning och andra insatser. 
Tydliggörandeav interna gränssnittsfrågor i den kommunala 
organiseringen. 

 

 

 

 

 



 
Tillväxtutskottet har ett särskilt ansvar gällande 
 

• Genomförande av tillväxtstrategin ”Genomförandeplan Skaraborg”  
• Beslutanderätt om fördelning av de tillväxtmedel som ställs till förfogande från 

Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna 
 
Tillväxtutskottet ska ha minst 6 möten årligen med en periodicitet som 
underlättar för projektansökningar att få en snabb behandling. 
Tillväxtutskottets möten dokumenteras genom protokoll som justeras av 

ordförande och en ledamot. 
 

 
 
Ersättning 
Ersättning till ledamöter i beredningar och utskott utgår enligt de regler som 
gäller för ersättning för förtroendeuppdrag i kommunalförbundet, vilket innebär 
att varje medlemskommun står för sina deltagares kostnader.   
Externa adjungerade ledamöter ersätts för förlorad arbetsförtjänst och kostnader 
för resor.  

 
 
 


