
 

 

Direktionsprotokoll 2014-04-04 

Plats och tid Varbergs Stadshotell, kl. 09.00-12.15  

Omfattning §§  12-22 
 
Beslutande Eva Johansson (C) ordförande 
 Christer Johansson (M)   
 Mats Palm (S)  
 Crister Persson (C) 
 Mattias Josefsson (S) 
 Lena Palmén (S)  
 
Ersättare Stefan Carlsson (S) 
 Peter Rosholm (S) 
 Claes Redberg (S)  
   
Adjungerade Jana Nilsson (S) Varbergs kommun 
 Kristina Hasselblad (MP) 
 Cristina Bernevång (KD) 
 Ronnie Rexwall (Kommunens väl)  
 Krister Maconi (-) 
    
Övriga Lena Brännmar, förbundsdirektör  

Joakim Svärdström, regionutvecklingschef   
Christina Klaar, förbundssekreterare  
Janne Petersson, regionutvecklare § 18 
Niels Bredberg, kommunchef Herrljunga 
Haleh Lindqvist, kommunchef Mark 
Magnus Nilsson, kommunchef Svenljunga 
Annika Hedvall, kommunchef Tranemo 
Karl-Erik Claesson, kommunchef Ulricehamn 
Lars Björkqvist, kommunchef Vårgårda 
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Sekreterare……………………………………………………………… 
 Christina Klaar 
 
 
 
 
Ordförande ……………………………………………………. 
 Eva Johansson 
 
  
 
 
 
Justerare………………………………………………………………… 
 Lena Palmén 
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§ 12   Fastställande av dagordning 
 
Direktionen beslutar  

 
att fastställa dagordningen efter tillägg  
- Hjälpmedelsförsörjningen efter 2015-09-30.  

  

§ 13    Val av justerare 
 Lena Palmén (S) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 

§ 14    Föregående mötesprotokoll  
Protokoll från sammanträdet 2014-02-06 läggs till handlingarna. 
 

§ 15    Fyllnadsval  
Direktionen har enligt förbundsordningen möjlighet att adjungera ledamöter och 
ersättare till Direktion. Direktionen beslutade 20110118 att adjungera Jerker 
Nordlund, Kommunens väl till direktionen samt som ledamot i valberedning. 
Jerker Nordlund har nu meddelat att han avsäger sig dessa uppdrag.  

 
Kommunens väl har den 6 februari 2014 beslutat att föreslå Ronnie Rexwall som 
ny adjungerad ledamot i Direktionen samt som ledamot i valberedningen för 
förbundet.  

 
Valberedningen förslår att adjungera Ronnie Rexwall, Kommunens väl, till 
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund samt som ledamot i valberedning 
för förbundet.  
 

Direktionen beslutar  
att adjungera Ronnie Rexwall, Kommunens väl, till Direktionen för Sjuhärads 
kommunalförbund samt som ledamot i valberedning för förbundet. 
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§ 16 Avsiktsförklaring- Samarbete inom samhällsplanering i stråket 
Göteborg och Borås 
Den föreslagna avsiktsförklaringen syftar till att tydliggöra utgångspunkter och 
former för samarbete inom samhällsplanering i stråket Göteborg och Borås 
mellan berörda kommuner och kommunalförbund.  
Regeringen anger i infrastrukturpropositionen 2012 att en ny stambana för 
snabbtåg bör byggas och att en av de första etapperna bör vara utbyggnad av 
delsträckan Göteborg–Borås. I förslaget till nationell plan för åren 2014-2025 
anges delsträckan Mölnlycke–Bollebygd som den första etappen. För att 
möjliggöra fortsatt planering och tidigare utbyggnad av kvarstående etapper har 
ett avtal om medfinansiering tecknats med Trafikverket för planering av 
sträckorna Almedal – Mölnlycke och Bollebygd – Borås i ett sammanhållet arbete 
för stråket Göteborg - Borås.  

 
Götalandsbanan är ett samhällsbyggnadsprojekt som möjliggör en hållbar regional 
utveckling. Att planera järnvägsutbyggnad, trafikering och bebyggelseutveckling 
tillsammans är en förutsättning för en hållbar regional struktur. Samarbete mellan 
kommuner, region och stat gör en sådan gemensam helhetssyn på den framtida 
utvecklingen möjlig. Genom att ta vara på stationslägenas möjligheter att skapa ny 
bebyggelse i goda kollektivtrafiklägen kan vi erbjuda god livskvalitet och bättre 
förutsättningar för näringslivet. 
Tjänstemannarepresentanter från kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, 
Mark, Bollebygd och Borås samt Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund 
och Göteborgsregionens kommunalförbund har under hösten 2013 mötts i samtal 
kring möjligheter och nyttor av att samordna den kommunala planeringen i 
stråket för att stötta utvecklingen.  
Samarbetet mellan kommuner och kommunalförbund ska ske genom en 
samverkansgrupp för samhällsplanering. Arbetet i gruppen ger möjligheter att 
överbrygga administrativa gränser och stödja Trafikverkets planering genom 
samlade bilder av möjlig och planerad utveckling av resande, näringsliv och 
boende i stråket och dess betydelse för trafikering och järnvägens sträckning.  
Gruppen ska arbeta i nära samverkan med Trafikverket, Swedavia och VGR. 
 
Protokollsanteckning; Lena Palmén (S) föreslår att kommunalförbundet ordnar en 
visionsdag för Götalandsbanan. 

 
Direktionen beslutar  

 
att godkänna avsiktsförklaringen samt  
 
att planera och genomföra en visionsdag om Götalandsbanan för Direktionen. 
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§ 17 a Sjuhärads kommunalförbunds prioritering av objekt avseende 
potten ”Mindre vägnätet, upp till 25 miljoner kronor” 

 
Den Regionala planen för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014-2025 
innehåller potten ”Mindre vägnätet, upp till 25 miljoner kronor”. Potten tillkom genom 
att det fanns behov av åtgärder på det mindre vägnätet som har en liten chans att 
komma med i den regionala planen för transportinfrastruktur Västra Götaland. 
Denna pott skall nyttjas till begränsade om-/utbyggnadsåtgärder. Karaktären på 
dessa åtgärder ligger i huvudsak inom steg 3 enligt fyrstegsprincipen. Det vill säga 
mindre vägförbättringsåtgärder.  

 
Den 24 februari 2014 var sista svarsdag för kommunerna att inkomma med två 
objekt vardera till kommunalförbundet.  Därefter har en prioritering utifrån 
framtagna kriterier genomförts.  
 
Då den regionala planen inte är beslutad av Regeringen är inte de ekonomiska 
ramarna kända. Regionfullmäktige ska efter Regeringens beslut fastställa den 
regionala planen. Kommunalförbundet har därför fått ytterligare tid på sig att 
arbeta med frågan om potten för mindre vägnätet.  
 

 
Direktionen beslutar  

att återuppta ärendet vid Direktionens sammanträde den 5 juni 2014.  
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§ 17 b Hjälpmedelsförsörjning efter 2015-09-30 
Nuvarande hjälpmedelsavtal löper ut 2015-09-30. VästKom och VGR utreder 
gemensamt olika alternativa samarbetsformer. Målsättningen är att hjälpmedlet 
skall följa patienten oavsett huvudman.  Om inte samtliga parter går in i ett 
samarbete kring hjälpmedelsförsörjningen riskeras att förskrivning av hjälpmedel 
försvåras. Styrelsen för VästKom behandlade den 18/3 frågan om hur det 
fortsatta arbetet med kommunernas försörjning av hjälpmedel ska organiseras 
efter 2015-09-30, då det nuvarande samarbetsavtalet med VGR upphör. 

 
VästKom och VGR har tillsammans låtit utreda möjliga samarbetsformer och 
konstaterar att ett samarbetsavtal liknande det nuvarande köp- och säljavtalet med 
VGR inte kan tecknas utan föregående upphandling. Det vore en stor ekonomisk 
risk för kommunerna att göra detta. VGR å sin sida menar att det är för stor 
ekonomisk risk samt risk för minskat inflytande och kontroll om upphandling 
genomförs. Dessa faktorer gör nu att parterna arbetar för att hitta en alternativ 
lösning.  

 
VästKom och VGR har nu tillsatt en arbetsgrupp med juridisk kompetens och 
verksamhetskunskap som skall se över de kvarstående alternativen till samverkan. 
Det kan handla om att bilda ett bolag, kommunalförbund eller gemensam nämnd.  

 
Direktionen beslutar  

att notera informationen till protokollet och ställer sig positiv till att hitta en 
samverkanslösning mellan de 49 kommunerna i VG och VGR. 

 

§ 18   Redovisning av uppdrag EU 
Janne Petersson, regionutvecklare, informerar om uppdrag EU. West Sweden 
avvecklas och kansliet har fått i uppdrag att inventera hur medlemskommunerna 
arbetar med utveckling och behov av att samordna/dela på kompetensen när det 
gäller EU-program som rör kommunal verksamhetsutveckling.  

 
Direktionen beslutar  

att ta informationen till dagens protokoll och  
 
att skicka ut presentationen till Direktionens ledamöter, ersättare, adjungerande 
och kommunchefer. 
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§ 19   Kommunalt flyktingmottagande  
Landshövding Lars Bäckström samt regeringens samordnare för kommunalt 
flyktingmottagande Lars Stjernkvist (S) och Gunnar Hedberg (M) medverkar. 
 
Representanter från Länsstyrelsen (Talieh Ashjari, Gun Rosvall, Margaretha 
Johnsson), Migrationsverket (Berit Heljestrand) och Arbetsförmedlingen (Ullrica 
Ramsin) informerar utifrån sina respektive uppdrag.  
 
Sammanfattningsvis framförs från Direktionen problemet med bostadsbrist, 
främst av hyresrätter samt att där det finns bostäder saknas ofta 
kommunikationer. Frågan om vikten av statlig finansiering av vuxenutbildning 
diskuteras.   
De prestationsbaserade ersättningarna är svåra att hantera för kommunerna då de 
inte vet vad de kan satsa på under den första tiden för de nyanlända. Det borde 
finnas ersättning speciellt för barnens skolgång i bidraget. Synpunkter framförs att 
det behövs mer specialresurser riktat till flyktingbarn.  
 
Samordnarnas uppdrag ska sammanställas i en rapport i augusti 2014.  

 
Direktionen beslutar  

 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 

§ 20    Anmälningsärenden 
 Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna. 
 

1. Gryning vård ab – protokoll nr 1/2014, 2014-01-28 
2. Varbergs kommun – Budget och verksamhetsplan år 2014 Boråsregionen, 

Sjuhärads kommunalförbund 
3. Marks kommun - Budget och verksamhetsplan år 2014 Boråsregionen, Sjuhärads 

kommunalförbund 
4. Vårgårda kommun – Budget 2014 från Boråsregionen, Sjuhärads 

kommunalförbund 
5. Ulricehamns kommun – Regional avfallsplan Sjuhärad 2012-2020 
6. Bollebygds kommun - Regional avfallsplan Sjuhärad 2012-2020 
7. Tranemo kommun - Regional avfallsplan Sjuhärad 2012-2020 
8. Marks kommun - Regional avfallsplan Sjuhärad 2012-2020 
9. Svenljunga kommun – Reviderade riktlinjer för Västbus 
10. Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen – E20 Vägen framåt- förslag till 

utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering (hemställan) 
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§ 21    Övriga frågor 

§ 21.1 Fyllnadsval Styrgrupp för Västra stambanan 
Kurt Hårsmar (C) har varit ledamot i Styrgrupp för Västra stambanan. Kurt 
Hårsmar (C) har avsagt sig alla politiska uppdrag för Sjuhärads 
kommunalförbund. Det finns ett förslag om fyllnadsval av Christina 
Abrahamsson (M). Direktionen ställer sig bakom förslaget. 
 

Direktionen beslutar  
att utse Christina Abrahamsson (M) till ledamot i Styrgrupp för Västra stambanan. 

 
§ 21.2 Regional vuxenutbildning 

Beredningen för Utbildning och kompetens har vid dagens möte behandlat frågan 
om finansiering av regional vuxenutbildning. Då det inte finns några beslut fattade 
om statliga medel behöver kommunerna ta ställning till hur fortsatt finansiering av 
verksamheten ska ske. Då ärendet behöver behandlas så snart som möjligt 
beroende på den budgetberedning som pågår inom kommunerna föreslås att 
presidiet behandlar ärendet och översänder en rekommendation till 
medlemskommunerna.  
 

Direktionen beslutar  
att presidiet får i uppdrag att behandla ärendet samt  
att översända rekommendation om finansiering till medlemskommunerna. 

 
§ 21.3 Barnhus 

Beredningen för välfärd och hälsa har vid dagens möte behandlat frågan om ett 
framtida Barnhus i delregionen. Förbundets medlemskommuner samt 
kommunerna Alingsås och Lerum behöver fatta beslut om deltagande i 
uppbyggnad av ett Barnhus innan ärendet bereds vidare med övriga myndigheter.  

 
Direktionen beslutar  

att presidiet får i uppdrag att behandla ärendet samt  
att översända förfrågan om deltagande i uppbyggnad av ett Barnhus till 
medlemskommunerna samt kommunerna Alingsås och Lerum.  
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§ 21.4 Asyl- och integrationsfrågor 
Den politiska beredningen Social välfärd och hälsa inom Boråsregionen/Sjuhärads 
kommunalförbund bjuder tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland in till 
en halvdag, 2014-05-07, kring Asyl- och integrationsfrågor. Anmälan görs till 
barbro.carlson@borasregionen.se senast 2014-04-28. 

 
 

§ 22    Nästa sammanträde 
 Nästa sammanträde är 5 juni. 


