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  ÄRENDE 4 
   
Handläggare Sandra Johansson Utfärdat 2019-03-13 
Telefon  0733-34 22 54  
Epost  sandra.johansson@borasregionen.se Dnr 2019/SKF0124 

Handlingsplan Projekt Hållbar framtid Sjuhärad – Miljöstrategisk 
Samverkan 2019–2020 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
att anta föreslagen Handlingsplan för projekt Hållbar framtid Sjuhärad – Miljöstrategisk samverkan 
 

Ärendebeskrivning 
2017-11-10 beviljades medel till det interna tillväxtprojektet Hållbar framtid Sjuhärad – Miljöstrategisk 
samverkan. Hållbar framtid Sjuhärad – Miljöstrategisk samverkan är ett treårigt projekt lett av 
projektledare på kommunalförbundet som löper 2018–2020. Den delregionala miljöstrategiska 
handlingsplanen för Boråsregionen ska fungera som ett vägledande styrdokument för satsningar inom 
miljö och hållbar utvecklig. Handlingsplanen gäller för 2019–2020, med möjlighet att revideras efter 2019. 
 
Syftet är att fördjupa samarbetet mellan kommunerna, näringslivet och andra aktörer för att skapa ett 
hållbart Sjuhärad. Samt att skapa en organisation med långsiktigt hållbar struktur för miljöstrategisk 
samverkan i Boråsregionen för att effektivisera arbetet med att uppfylla Boråsregionens prioriterade 
miljömål i VG2020. 
 
Verksamhetsplanen är framtagen tillsammans med nätverket inom miljöstrategisk samverkan med 
representanter från regionens kommuner. Det finns två strategier med delområden och miljöstrategiska 
områden som handlingsplanen tar avstamp ifrån: 
 

1. Strategi för samverkan 
a. Nätverksträffar 
b. Samverkan 
c. Struktur kring miljöarbetet 

2. Strategiska fokusområden 
a. Cirkulära flöden 
b. Minskad klimatpåverkan 
c. Hållbara samhällen 

Bilagor 
1.  Handlingsplan 2019 - 2020 för projekt Hållbar framtid Sjuhärad – Miljöstrategisk samverkan 

Ärendets gång 
2017-11-10  Direktion 
2019-03-12  BH7 
2019-03-26  Presidium 
2019-04-12  Direktion 
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FÖRSLAG TILL HANDLINGSPLAN  
 
Hållbar framtid Sjuhärad – Miljöstrategisk samverkan är ett tre-årigt projekt lett av projektledare på 
kommunalförbundet som löper 2018–2020. Den delregionala miljöstrategiska handlingsplanen för 
Boråsregionen ska fungera som ett vägledande styrdokument för satsningar inom miljö och hållbar 
utvecklig. Handlingsplan gäller för 2019–2020, inför 2020 revideras planen beroende på utfallet av 
det första året. 
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan. 
Medlemskommunerna är Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och 
Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. I projektet ingår 
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.  
 
Det lokala miljöstrategiska arbetet är en länk i en lång kedja av lagar, överenskommelser och beslut 
inom områdena miljö och hållbarhet. På internationell nivå är FN:s 17 hållbara utvecklingsmål 
(Agenda 2030) som sträcker sig fram till 2030 den utgångspunkt som bildar grundförutsättningarna 
hållbarhetsarbetet, se figur 1. På nationell nivå så finner vi de svenska miljömålen och klimatlagen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På regionalnivå återfinns den regionala utvecklingsstrategin och regionala utvecklingsplanen 
”Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014–2020 (RUP)”. Delregionalt återspeglas den 
regionala RUS:en ner till Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi 2014 – 2020, där 32 
prioriterade mål för Boråsregionen beskrivs.  
 
I det prioriterade målområdet en region där vi tar globalt ansvar, beskrivs det att miljöinsatserna 
skall skapa en hållbar framtid med riktade insatser kan Boråsregionen skapa långsiktig och hållbar 
utveckling. Med dessa insatser kan Boråsregionen både vara en påverkanskraft och ett föredöme 
inom miljöområdet. Detta ska ske genom samverkan där det skapas nya möjligheter för tillväxt inom 
olika områden.1 
 
 
Prioriterade områden som pekas ut i Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi 2014–2020 är: 
 

                                                           
1 Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi 2014 – 2020 

Figur 1 Bilden visar FN:s 17 hållbara utvecklingsmål som även benämns om Agenda 2030 
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- Bidra till att göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och 
samspel stad/land 

- Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling 
 
Många av de mål som återfinns i de dokument som nämns ovan har gemensamma ändamål och det 
är något som tagits i beaktning i handlingsplanen. Handlingsplanen utgår ifrån dessa styr och 
vägledande dokument, då kommunerna direkt eller indirekt påverkas av dessa. För mer information 
om dokumenten som nämns ovan se Bilaga A.  
 

Bakgrund 
Det saknas idag ett samordnat och systematiskt miljöstrategiskt arbete i Boråsregionen över 
kommungränserna och mellan kommunerna och högskolan samt forskningsinstituten. Projektet ska 
bidra till att skapa en arbetsmodell för systematiskt och samordnat arbete inom miljöområdet.  
  
En kartläggning av miljöarbetet i Boråsregionen genomfördes 2013 – 2015. Den visade att 
medlemskommunerna arbetar med miljöfrågor på olika sätt. Några kommuner har ett systematiskt 
miljöarbete med politiska styrdokument och det finns kommuner som enbart har resurser att arbeta 
med myndighetsutövning. Det pågår många positiva satsningar inom miljö men det saknas en 
organiserad samordning, samsyn och strategisk utveckling över kommungränserna.  
 
Vision 
Boråsregionen ska fungera som en god förebild inom miljö och hållbar utveckling.  
 
Syfte 
Att fördjupa samarbetet mellan kommunerna, näringslivet och andra aktörer för att skapa ett 
hållbart Sjuhärad.  
Att skapa en organisation med långsiktigt hållbar struktur för miljöstrategisk samverkan i 
Boråsregionen för att effektivisera arbetet med att uppfylla Boråsregionens prioriterade miljömål i 
VG2020. 
 
Mål med projektet  
Projektet har övergripande mål kopplade till VG2020 och Boråsregionens tillväxt- och 
utvecklingsstrategi 2014–2020, samt detaljerade mål. 
 

Övergripande mål  
- Bidra till att göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel 

stad/land 
- Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling 

 
Detaljerade mål 
- Att skapa en arbetsmodell för systematiskt, strategiskt, samordnat arbete inom 

miljöområdet  
- Att bilda ett nätverk med kommunala tjänstepersoner med ansvar för miljö i Boråsregionen  
- Att formulera en långsiktigplan för miljöstrategisk samverkan i Boråsregionen efter 

projektets slut 
- Att utveckla samarbetsformer mellan Boråsregionen och Science Park Borås inom miljö 

Avgränsning 
Fokus i handlingsplanen ligger på det miljöstrategiska arbetet och inte myndighetsutövningen inom 
området.   

http://www.borasregionen.se/index.html
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Parter 
Boråsregionens nätverk inom Miljöstrategisk samverkan och Direktionen för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund. 
 
Förslag till organisation: 
Nätverksgruppen är den som leder arbetet och tar fram förslag. Boråsregionens direktion är den som 
är ytters beslutfattare. I arbetsgrupperna genomförs de aktiviteter som återfinns i de förslag som 
nätverksgruppen har föreslagit och som direktionen har beslutat om, se figur 2. 

 
 
Mätbarhet 
Det förväntade resultatet av projektets insatser, som att fungera som en god förebild inom miljö och 
hållbar utveckling samt att minska påverkan på miljö, är svårt att mäta på kort sikt. Den offentliga 
statistiken har en viss fördröjning. Att ta fram ett nuläge att utgå ifrån, ingår i vissa fall i projektet. 
Mätbarheten är därför angiven på det som görs i projektet, inte bara effekten eller resultatet. Vad 
som ska göras inom respektive fokusområdet är tydligt angivet och det förväntas vara gjort när 
projektet är slut.  

Miljöstrategiska 
nätverksgrupp

Arbetsgrupper Arbetsgrupper Arbetsgrupper

Boråsregionens 
Direktion

Figur 2 Visar förslag på organisation. 
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STRATEGI FÖR SAMVERKAN  
Här beskrivs strategi för hur samverkan ska ske och vad nätverksgruppen ska lägga fokus på. 
Områdena har delområden och aktiviteter. Aktiviteterna är skapade ur ett kommunalperspektiv men 
för att uppfylla de prioriterade områden i VG2020 kommer även arbetet inkludera andra aktörer. 
 

- Nätverksträffar 
Sex träffar under 2019. Nätverket består av personer som har en insyn i kommunens miljöstrategiska 
arbete.  
 
Mätning: Antal träffar 
 

- Samverkan 
Tillsammans blir vi starkare och för att skapa en hållbart Boråsregion bör vi arbeta ihop samt att 
detta bidrar till att vi sparar på resurser.  
 
Aktiviteter: 

• Stärka samarbetet med VGR, Länsstyrelsen och de andra kommunalförbunden. Tillsammans 
stärka Boråsregionens position i det västsvenska arbetet och ge politiken en gemensam röst. 

• Bevaka olika områden/ämnen för att sedan delge övriga nätverksdeltagare.  
• Samverka kring de gemensamma åtagandena så som Klimat 2030.2  

 
Mätning: Antal möten med VGR, Länsstyrelsen och de andra kommunalförbunden. Antal 
gemensamma dokument som tagits fram eller spridits.   
 

- Struktur kring miljöarbetet 
Kommunen kan med styrmedlen och policys påverka dess egen organisations och invånarnas 
miljöpåverkan. Genom att ha en gemensam struktur kring miljömål och handlingsplaner så kan 
kommunerna enkelt hitta gemensamma beröringspunkter. Kommunerna har skrivit under olika 
åtaganden och genom att hitta en gemensam struktur kring detta kan kommunerna hitta 
beröringspunkter.   
 
Aktiviteter: 

• Kartläggning vad kommunerna gör i dag utöver lagstiftning.  
• Utforska en gemensam struktur för lokala miljömål och mätvärden. 
• Utforska en gemensam satsning för att uppnå kommunernas åtaganden. 
• Utforska vilket kompetenskapital som finns i delregionen inom de miljöstrategiska 

områdena.  
 
Mätning: Resultat från kartläggningen vad kommunerna gör i dag inom området samt 
kompetenskapitalet som finns i delregionen. Förslag på gemensam struktur och gemensamma 
satsningar för att uppnå kommunernas åtaganden.  
 
 
  

                                                           
2 http://klimat2030.se/ 
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STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN 
Här beskrivs tre olika fokusområden som det miljöstrategiska arbetet ska ta avstamp i. Områdena har 
miljöstrategiska områden och aktiviteter. Aktiviteterna är skapade ur ett kommunalperspektiv men 
för att uppfylla de prioriterade områden i VG2020 så kommer även arbetet inkludera andra aktörer.  
 
Cirkulära flöden    
Fokusområdets syfte är att skapa fler cirkulära flöden. För att spara på resurser bör flödet av 
produkter, material och ekonomi gå från linjärt till ett cirkulär flöde. Detta genom att återanvända 
och återvinna produkter, material och resurser kan deras ekonomiska värde behållas och samtidigt 
spara på resurser.  
 
För att lyckas med det måste vi ha en smartare produktion och produktdesign och mer hållbara 
konsumtionsmönster. I fokusområdet har upphandling och avfallshantering identifieras som 
miljöstrategiska områden inom kommunernas verksamheter som kan bli mer cirkulära, för mer 
information se nedan.    
 
Området kopplar ihop med mål 12, Hållbar konsumtion och produktion, i Agenda 2030 som i sin tur 
kopplar till det Sveriges miljömål nummer 1,4,5,9,15,16 och generationsmålet. Området ligger även i 
linje med ett av de fyra områden som finns i Klimat 2030.3  
 

- Upphandling 
Den offentliga sektorns konsumtion och investeringar utgör ungefär en femtedel av landets BNP. 
Offentlig upphandling är därför ett viktigt strategiskt verktyg, där kommuner kan agera föregångare, 
styra inköp efter politiska mål och dessutom visa marknaden att det finns stabil efterfrågan på 
hållbara tjänster och produkter. 
 
Det handlar om vilka varor och tjänster som används för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, 
där övergripande mål kring miljö, klimat, mänskliga rättigheter, jämställdhet och rättvisa står i fokus. 
Tillsammans kunna hjälpa till att utveckla kommunernas upphandlingsprocess och de krav som ställs 
så den blir hållbar.  
 
Aktiviteter:  

• Kartlägga vad kommunerna behöver för att upphandlingen ska få en mer hållbar profil. Vad 
behövs för att göra dagens upphandling mer hållbar? Kartläggningen ska visa aktiviteter som 
ska stärka upphandlingsprocessen utifrån hållbarhetsområdet.  

 
Mätning: Öka andelen ekologiska varor inköpta av kommunerna enligt statistik som presenteras på 
Kolada. Kommuner som stärker sin hållbarhetsprofil i upphandlingsprocessen.  
  

                                                           
3 http://klimat2030.se/ 
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- Avfallshantering 
Kommunerna har enligt lag ansvarar att upprätta och anta en avfallsplan. I dagsläget har 
kommunerna egna enskilda planer som de förhåller sig till samt en gemensam avfallsplan för 
Boråsregionen som sträcker sig 2012–2020. 
 
En gemensam avfallsplan bidrar till en mer gemensam syn på hur arbetet med att förebygga samt 
hantera producerat avfall. Genom att gemensamt finansiera en projektledare skapas också 
gemensam nytta i form av sparade resurser, kompetensförsörjning och en gemensam terminologi 
mot näringsliv och invånarna.  
 
Aktiviteter: 

• Ta fram ett förslag på att kommunerna i Boråsregionen ska samfinansiera en projektledare 
för arbetet med en gemensam avfallsplan.   

• Rätt plast på rätt plats - kartlägg plastströmmarna i verksamheten och tänk funktion, design 
och material i kombination med resurseffektivitet. 

• Omvärldsbevakning gällande verktyg som bidrar till avfallsminimering.  
 
Mätning: Anställning av en gemensam projektledare som ansvarar för att ta fram ett förslag på en 
gemensam avfallsplan för Boråsregionen. Antal kommuner som deltar i aktivitetspunkterna.  
 
  

http://www.borasregionen.se/index.html
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Minskad klimatpåverkan    
Fokusområdets syfte är att minska utsläppen med växthusgaser som bidrar till klimatförändringarna. 
I fokusområdet har förnyelsebara drivmedel och förnyelsebar energi identifieras som miljöstrategiska 
områden inom kommunernas verksamheter. 
 
Området kopplar ihop med mål 7 och 13, Hållbar energi för alla och Bekämpa klimatförändringar, i 
Agenda 2030 som i sin tur kopplar till det Sveriges miljömål nummer 1, 16 och generationsmålet. 
Området ligger även i linje med ett av de fyra områden som finns i Klimat 2030.  
 

- Förnyelsebara drivmedel 
För att Boråsregionen ska bidra till de mål som är satta så att Sverige kan bli fossilfritt, så måste vi 
vara med i omställningen. Detta med att se hur det kan vara möjligt att resa fossilfritt i hela 
Boråsregionen.  
 
Aktiviteter: 

• Analys över vad Boråsregionens kommuner ska satsa på för drivmedel samt gör en 
omvärldsbevakning.  

• Involvera medlemskommunerna i arbetet med den regional planen om fossilfriabränslen som 
drivs av Länsstyrelsen.   

• Se över delregionens laddpunkter och tankstationer samt att se över var 
förbättringspotentialen finns.  

• Ta fram en mall för kommunal policy om tjänsteresor  
 

Mätning: Kommuner som är involverade i arbetet samt exempel på hur Boråsregionen kan koppla an 
till den regionala planen. Minskade emissioner av växthusgaser. Antal kommuner som antagit 
policyn.  
 

- Förnyelsebar energi  
Producera energi på ett mer hållbart sätt samt genomföra energibesparande åtgärder bidrar till en 
hållbar utveckling.  
 
Aktiviteter 

• Kartlägga hur kommunerna jobbar med energismarta lösningar 
• Initiera samarbete med Energikontoret Väst och förstärka samarbetet 
• Tydliggöra samarbetet med Klimat och energirådgivarna. 
• Lyfta fram goda exempel från kommunerna vid ett av de årliga miljöstrategmötena.  

 
Mätning: Resultat från kartläggningen. Antal goda exempel som lyfts fram.  
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Hållbara samhällen 
Fokusområdets syfte är att bidra till en hållbar utveckling för både natur och samhälle samt skapa ett 
bra sampel mellan stad och land. I fokusområdet har hållbara ekosystem och biologisk mångfald 
samt Stad och land identifieras som miljöstrategiska områden. 
 
Området kopplar ihop med mål 11 och 15, Hållbara städer och samhällen och Ekosystem och 
Biologisk mångfald, i Agenda 2030 som i sin tur kopplar till det Sveriges miljömål nummer 
2,3,4,8,9,10,11, 12, 13, 16 och generationsmålet. Området ligger även i linje med ett av de fyra 
områden som finns i Klimat 2030. 
 

- Hållbara ekosystem och biologisk mångfald 
Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för liv på jorden. Att tillgodose 
mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan bidra till någon 
skada. Naturen bidrar även till andra värden för människan så som rekreation.  
 
Aktiviteter: 

• Grundläggande utbildning för politiker inom miljö- och naturvårdsområdet. 
• Titta om intresset finns för Städa Sverige bland kommunerna, föreningslivet och 

näringslivet.4  
• Kartlägga framtida aktiviteter tillsammans med berörda tjänstepersoner tex 

kommunekologerna.  

Mätning: Antal politiker som går utbildningen. Resultat från kartläggningen. 
 

- Stad och land  
Samhällsplaneringen är en viktig del i arbetet mot en mer hållbar utveckling. I samhällsplaneringen 
står oftast olika värden och väger mot varandra. Ett fungerade samspel mellan stad och land bidrar 
till en hållbar regionen.  
 
Aktiviteter: 

• Kartlägga hur kommunerna i dag arbetar med ekosystemtjänster samt gröninfrastruktur.  
• Kartlägga hur kommunerna förhåller sig till jordbruksmark i samhällsplaneringen samt hur de 

hanterar konflikten mellan nybyggnation till att ha bra möjligheter för livsmedelsproduktion 
och biologisk mångfald.  

• Återkoppla in arbetet med projektet Hållbar landsbygd Sjuhärads resultat för att se på 
framtida aktiviteter.  

 
Mätning: Resultat från kartläggning.  

                                                           
4 https://www.stadasverige.se/ 
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Bilaga A 
Information om de styr och vägledande dokument som påverkar det lokala miljöstrategiska arbetet.  
 

Svenska Miljömålen   

Nationellt Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 
miljökvalitetsmål med preciseringar och ett tjugotal aktuella etappmål. 
Generationsmålet visar riktningen för vad som måste göras inom en 
generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är 
vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Miljökvalitetsmålen 
beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. 
Preciseringarna ska förtydliga vad miljökvalitetsmålen innebär och används 
även som kriterier vid uppföljningen av målen. Etappmålen är steg på vägen 
för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar 
vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in. Miljökvalitets- 
och etappmålen följs upp varje år. I uppföljningen bedöms om dagens 
styrmedel och de åtgärder som görs före år 2020 är tillräckliga för att nå 
miljökvalitetsmålen. Bedömningen sammanfattas i betyget ja, nära eller 
nej. En gång per mandatperiod görs även en fördjupad utvärdering av 
möjligheterna att nå generationsmålet, miljökvalitets- och etappmålen. Den 
senaste fördjupade utvärderingen gjordes hösten 2015.5 Mål för 
miljöpolitiken har funnits sedan 1991. År 1999 fastställde riksdagen de 
första 15 nationella miljökvalitetsmålen.6 

Regionalt Generationsmålet, miljömålen och etappmålen ska tillsammans med de 
regionala tilläggsmålen vara vägledande för miljöarbetet i Västra Götaland. 
Målen kallas tillsammans Västra Götalands regionala miljömål.7 Ett 
regionalt åtgärdsprogram för miljömålen ”Utmaningar för ett hållbart 
Västra Götaland - regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020” 
beslutades 2017. Åtgärdsprogrammet gäller för åren 2017–2020 och berör 
regionala och lokala aktörer i Västra Götalands län.8 

 
 
 
 
 
  

                                                           
5 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljomalssystemet/   
6 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-
miljomal/Miljomalssystemet/Miljomalssystemets-historia/ 
7 https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-kommun/miljo/miljomal/vastra-gotalands-regionala-
miljomal.html 
8 https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e542958/1530204974009/2017-25-
bilaga1.pdf 
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Klimat 2030  
Regionalt I Paris 2015 enades världens länder om ett klimatavtal. Redan 2009 enades 

vi här i Västra Götaland om vårt mål till 2030. Då antog regionfullmäktige 
en klimatstrategi för Västra Götaland, med målet att bli en fossiloberoende 
region år 2030. Omkring västsvenska 70 aktörer anslöt sig till 
klimatstrategin, däribland många kommuner, företag, högskolor och 
organisationer. 2015 preciserades målet om en fossiloberoende region med 
regionala tilläggsmål till de nationella miljömålen.  
Dessa beslutades av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med 
Västra Götalandsregionen: 
- Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent 
till år 2030 från 1990-års nivå. -Utsläppen av växthusgaser från 
västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska med 
30 procent jämfört med 2010.I oktober 2017 lanseras kraftsamlingen 
”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Det är dags att omsätta planen 
”Strategiska vägval” till verklighet. Välkommen att komma med du också – 
tillsammans kan vi skapa en attraktiv framtid i en klimatsmart och 
fossiloberoende region!9 

Kommunalnivå  De flesta kommuner skrev på 2009, då VGR:s första klimatstrategi togs 
fram. Redan då fanns målet om en fossiloberoende region 2030, med 
målen att minska utsläppen med 80% inom regionen och 30% minskning av 
konsumtionsutsläppen. Innan nya klimatstrategi Klimat 2030 antogs i 
september 2017 drevs genomförandearbetet under namnet Smart energi 
med bl.a. stöd till kommuner som samverkade i s.k. överenskommelser för 
att sprida goda exempel vidare i gemensamma projekt. Då fick också 
kommunerna årligen uppföljningsfrågor med bl.a. fokus på att rapportera 
bra exempel på klimatarbete i kommunen. Under 2017 kom alla 49 
kommuner att underteckna Klimat 2030. Efter att Klimat 2030 antogs gör 
också undertecknare ett s.k. åtagande där man berättar hur man som 
organisation (t.ex. kommun) ska bidra till att klimatmålet nås10.  

                                                           
9 http://klimat2030.se/om-klimat-2030/var-berattelse/ 
10 Svante Sjöstedt, Länsstyrelsen 2018  
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Agenda 2030 Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 för 
hållbar utveckling. Agendan innebär att 193 medlemsländer i FN förbundit 
sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar 
värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål.11 Agenda 
2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga 
rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och 
flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 
naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar 
de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala 
och den miljömässiga. Regeringen har utsett en delegation som ska föra 
arbetet framåt med Agenda 2030. En handlingsplan har tagits fram som 
visar hur målen kan uppnås ur ett nationellt perspektiv, men också hur 
landet kan påverka målen på global nivå för åren 2018-2020. I 
handlingsplanen får man även en inblick i hur man kan koppla det som 
redan görs nu, som kan hjälpa till att uppfylla målen12. Naturvårdsverket 
har tex gjort en koppling mellan de 16 svenska miljömålen och de 17 
Agenda 2030 målen. Denna kartläggning visar att arbete med de svenska 
miljömålen även bidrar till 12 av Agenda 2030 målen.13 SKL har gjort en 
kartläggning för att se hur deras arbetet kan kopplas till Agenda 2030. SKL:s 
kartläggning visar att 16 av de 17 globala målen i Agenda 2030 direkt och 
indirekt kopplar till SKL:s inriktningsdokument "Ansvar för välfärd 2016 -
2019". För att specificera det mer så 9 av de målen i Agenda 2030 direkt 
kopplade och 7 av målen indirekt kopplade. Ett mål saknar koppling (mål 
14). 93 av 169 delmål i Agenda 2030 är relevanta för kommuner, landsting 
och regioner och därmed för SKL. Av dessa täcks 59 in av SKL:s 
inriktningsdokument.14 

Parisavtalet / 
 Klimatlagen 

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder 
alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala 
temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att 
den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet trädde i kraft i november 2016 och nu 
fortsätter arbetet med att genomföra avtalet. På den här sidan samlar vi all 
information om regeringens arbete kring Parisavtalet.15 Riksdagen har 
röstat igenom ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Klimatlagen och nya 
klimatmål ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimat politik. 
Klimatlagen träder i kraft 1 januari 2018. Som ett nytt långsiktigt klimatmål 
ska Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 
till atmosfären. Riksdagen har även antagit nya etappmål till år 2030 och 
2040. Regeringen har påbörjat arbete med att etablera ett klimatpolitiskt 
råd som ska bistå regeringen med en oberoende utvärdering av hur den 
samlade politik som regeringen lägger fram är förenlig med klimatmålen. 
Rådet ska vara på plats inför att klimatlagen träder i kraft 1 januari 2018.16 

                                                           
11 https://agenda2030delegationen.se/agenda-2030/om-agendan/ [2] https://www.regeringen.se/regeringens-
politik/globala-malen-och-agenda-2030/ 
12 https://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/handlingsplan-agenda-2030/ 
13 http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/regeringsuppdrag/2016/agenda-2030/ru-agenda-2030-med-bilagor-160825.pdf  
14 https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt/agenda2030.9610.html 
15 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/parisavtalet/                                          
16 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/riksdagen-antar-historiskt-klimatpolitiskt-ramverk/ 
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RUS 2020 - Regional 
utvecklingsstrategi 

Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning. 
Strategin har tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt 
och tillväxt för alla. En viktig del av Europa 2020-strategin är kvantitativa 
mål på EU-nivå inom fem områden: sysselsättning, social delaktighet, 
utbildning, forskning och utveckling samt klimat och energi. Målen 
fastställdes av Europeiska rådet i juni 2010 och ska vara uppfyllda senast 
2020. De övergripande målen är inbördes förbundna och ömsesidigt 
förstärkande och ska uppnås genom åtgärder på både nationell nivå och 
EU-nivå. 
Medlemsstaterna har även fastställt nationella mål inom samma områden 
med hänsyn till sina relativa utgångslägen och nationella förutsättningar. 
Uppnådda framsteg avseende de nationella målen redovisas till EU-
kommissionen i nationella reformprogram som överlämnas i april varje år. 
Sveriges nationella mål inom Europa 2020. Genom att sätta upp nationella 
mål blir medlemsstaternas ansvar för att driva igenom nödvändiga 
reformer tydlig. Utgångspunkten för den svenska regeringen är att de 
nationella målen ska vara ambitiösa men realistiska och förenliga med en 
uthållig tillväxt och sunda offentliga finanser.17 
 
 VG2020, strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, är det 
gemensamma styrdokumentet och vägvisaren för hela Västra Götalands 
utveckling mellan åren 2014 – 2020. Strategin syftar till att ytterligare 
stärka Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt 
konkurrenskraftig kunskapsregion.18 Boråsregionen har tagit VG2020 och 
utvecklat den till ett Sjuhäradsperspektiv.19 

 

                                                           
17 https://www.regeringen.se/sverige-i-eu/europa-2020-strategin/overgripande-mal-och-sveriges-nationella-
mal/  
18 https://www.vgregion.se/regional-utveckling/sa-styrs-regional-utveckling/strategi-for-tillvaxt-och-
utveckling/   
19 http://borasregionen.se/bdh_filearea/Delregional_strategi_Borasregionen 
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Handläggare Anna Laang Utfärdat 2019-04-05 
Telefon  0732-001173  
Epost  anna.laang@borasregionen.se Dnr 2017/SKF006 

Analys av näringslivets behov i Sjuhärad 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll 
 

Sammanfattning av ärendet 
I september 2017 beslutade Direktionen att införa en ny modell för tilldelning av tillväxtmedel från 
och med januari 2019/2020. Den nya modellen ska ge Direktionen ökad möjlighet att aktivt styra 
fördelningen av tillväxtmedel med tydligare målstyrning. Det första steget i processen består av en 
behovsdialog där Direktionen pekar ut vilka utmaningar och behov som ska lösas med stöd av 
tillväxtmedlen. I denna fas ska konkreta behov och utmaningar identifieras. Analysen har genomförts 
av Kontigo AB under perioden januari – mars 2019 på uppdrag av Boråsregionen.  

Ärendebeskrivning 
Direktionen har utifrån rekommendationer och bedömningar, utvärdering och granskning beslutat att 
kvalitetssäkra målstyrningen av tillväxtmedel. Uppdraget är en del av en process med målet att öka 
tydlighet, målstyrning och ansvarsfördelning kopplat till tillväxtmedlen.  
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund genomförde 2017 en extern utvärdering av de tillväxtprojekt 
som bedrivits enligt avtal för strategiska projekt och långsiktiga avtal. Syftet var att utvärdera vilka resultat, 
effekter och måluppfyllelse de tillväxtprojekt som bedrivits enligt avtal genererat i medlemskommunerna.  
En av rekommendationerna från utredningen var att i högre grad arbeta behovs- och utmaningsdrivet vid 
fördelning av tillväxtmedel. Valet att finansiera vissa insatser och inte andra ska baseras på de behov som 
finns i regionens näringsliv, samt hur insatserna ska bidra till att lösa dessa. 
 
I september 2017 beslutade Direktionen att införa en ny modell för tilldelning av tillväxtmedel från 
2019/2020. Den nya modellen ska ge Direktionen ökad möjlighet att aktivt styra fördelningen av 
tillväxtmedel med tydligare målstyrning. Modellen består av: 1. Behovsdialog 2. Beslut om mål och 
uppdrag 3. Uppdragsbeskrivning 4. Beslut om tilldelning 5. Årlig uppföljning och utvärdering.  
 
Beställningar av uppdrag ska svara på de behov som finns och kommer att ges till såväl interna 
kommunala aktörer som externa aktörer allt beroende på uppdragets natur. De indikatorer som pekas 
ut i olika beställningar återrapporteras och en återkoppling sker till Direktionen hur de beställda 
insatserna framskrider samt vilka resultat som uppnås. Uppföljning och utvärdering är centralt för att 
målstyrningen ska fungera tillfredställande.  
 
Det första steget i processen består av en behovsdialog där Direktionen pekar ut vilka utmaningar och 
behov som ska lösas med stöd av tillväxtmedlen. I denna fas ska konkreta behov och utmaningar 
identifieras. Analysen har genomförts av Kontigo AB under perioden januari – mars 2019 på uppdrag 
av Boråsregionen. Pär Lindquist vid Kontigo AB har ansvarat för genomförandet av studien.  
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Sammanfattning 
Kontigo AB har haft i uppdrag av Boråsregionen – Sjuhäradskommunalförbund att genomföra en 
analys av näringslivets behov i regionen. Analysen är en del av kommunalförbundets arbete med att 
ta fram  

1.  Vilka tillväxthinder upplever näringslivet i Boråsregionen Sjuhärad? 

2.  Vilka utvecklingsbehov och behov av stöd har företagen i Boråsregionen Sjuhärad? 

3.  Hur ser det intervjuade att tillväxtmedlen ska satsas på för att göra bäst nytta för den 
delregionala tillväxten? 

I enlighet med den uppdragsbeskrivning som gjorts har studien baserats på intervjuer med 
företrädare för kommunerna, med kommunalförbundet och ett antal 
bransch/intresseorganisationer verksamma i Sjuhärad. Fokus för analysen har legat på utmaningar 
som tillväxtmedlen kan användas för att arbetat med.  

Uppdraget har inneburit att samla in, strukturera och sammanställa de utmaningar som 
framkommer ur intervjuerna. I uppdraget ligger även att komplettera denna bild med relevant 
statistik och sekundärkällor för att bidra till att fördjupa och nyansera bilden. 

Analysen visar att regionen upplevt en stark tillväxt de senaste fem åren, med ökad sysselsättning 
och ett ökat företagande. Analysen visar också att Sjuhäradsregionens kommuner står sig väl när de 
ställs mot ett urval av andra regioner. Dock uppvisar man en sjunkande produktivitet, mätt som 
bruttoregionalprodukt per sysselsatt-  

Analysen pekar på ett antal utmaningar som näringslivet står inför på kort och på längre sikt. 
Tydligast utmaning är kompetensbrist. Där det idag råder brist på arbetskraft i en rad branscher i 
regionen. Vidare står regionen inför ett generationsskifte inom gruppen företagare, där man 
uppvisar en någon genomsnittsålder hos företagare än rikssnittet (för vissa av kommuner ett par 
punkter över rikssnittet).   Flera av de intervjuade lyfter fram ett behov av att utveckla kopplingen 
mellan regionens företag och de starka forsknings- och innovationsmiljöer som finns i Västra 
götalandsregionen, detta för att stärka konkurrenskraften och bidra till förnyelse i näringslivet. Att 
arbeta för ett ökat entreprenörskap och nyföretagande ses som ett viktigt område för att arbeta 
med för att bredda näringslivet, och därmed förbered sig för en kommande lågkonjunktur. Att 
arbeta för en ökad branschbredd och stötta nya växande näringar pekas ut som önskvärt.  Kopplat 
till detta tas även tillgången av lån och krediter upp som en utmaning för, framförallt växande 
företag.  

I analysen framkommer ett antal förslag på insatser att rikta tillväxtmedel mot. Det handlar dels om 
formen för insatser (det vill säga hur de ska genomföras) dels om innehållet (vad man insatserna ska 
rymma).  Tabellen nedan (återfinns även rapporten) ställer samman förslag som tagits upp i 
intervjuer. 

Form för insatser För att möta utmaning/behov 

Samverkan (i praktiken) Minska risken för suboptimering, överlapp 
och minskat lärande/erfarenhetsutbyte 
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Mix av insatser (långsiktighet / korta riktade 
insatser) 

Möter egentligen inget konkret behov, 
däremot en önskan från flera informanter, 
av olika skäl. 

Uppväxling Tillskapa större volym av finansiering in i 
”systemet”. Ge en större tyngd och 
möjlighet till att nå resultat. 

Förslag på insatser   

Validering av kompetenser Kompetensbrist 

Stötta framtagande av utbildning/ öka 
utflödet från utbildningsystemet 

Kompetensbrist 

Sjuhärad attraktionskraft  Kompetensbrist, investeringar 

Kluster/branschsatsning på spetsbranscher Innovation, stärkt konkurrenskraft 

Samverkan med 
högskolor/innovationsmiljöer 

Innovation, stärkt konkurrenskraft 

Rådgivning kring finansiering, matchning 
mot att investera 

Tillgång av finansiering 

Stöd och rådgivning till entreprenörer Utveckla befintliga SME, stötta 
entreprenörskap 
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1 Inledning 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har genomfört en extern utvärdering av de 
tillväxtprojekt som bedrivits enligt avtal för strategiska projekt och långsiktiga insatser under 
perioden 2012–2015. Syftet med utvärderingen var att utvärdera vilka resultat, effekter och 
måluppfyllelse de tillväxtprojekt som bedrivits enligt avtal har genererat i medlemskommunerna.  

En av rekommendationerna från utvärderingen var att i högre grad arbeta behovs- och 
utmaningsdrivet vid fördelning av tillväxtmedel. I korthet innebar detta att i högre utsträckning låta 
valet av att finansiera vissa insatser och inte andra baserat på vilka behov som finns i regionens 
näringsliv, samt hur insatserna är tänkta att bidra till att lösa dessa. 

Analysen har gjorts av Kontigo AB under januari – april 2019 på uppdrag av Sjuhäradskommunal 
förbundet. Vid Kontigo har Pär Lindquist ansvarat för genomförandet av studien. Författaren står 
själva för de slutsatser som dras.  

Syfte och frågeställningar 
Det efterfrågade uppdraget innebär att kartlägga vilka behov näringslivet i Sjuhärad står inför, samt 
att ge förslag på hur tillväxtmedlen kan användas för att ge största effekt, kopplat till behoven. 
Behovskartläggningen är tänkt att användas för att identifiera prioriterade insatsområden som kan 
stödjas via projektinsatser, helt eller delvis finansierade med tillväxtmedel. Uppdraget är avgränsat 
till att se till vilka tillväxthinder företagen upplever och vilka utvecklingsbehov företagen i regionen 
har. 

Frågeställningar som ska besvaras genom uppdraget 
Mer konkret ska uppdraget besvara nedanstående tre frågeställningar: 

1.  Vilka tillväxthinder upplever näringslivet i Boråsregionen Sjuhärad? 

2.  Vilka utvecklingsbehov och behov av stöd har företagen i Boråsregionen Sjuhärad? 

3.  Vad tror företagen/intresseorganisationerna att tillväxtmedlen ska satsas på för att göra bäst 
nytta för den delregionala tillväxten? 

Uppdraget innebär således att samla in, strukturera och sammanställa de utmaningar som 
framkommer ur intervjuerna. I uppdraget ligger även att komplettera denna bild med relevant 
statistik och sekundärkällor, som kan bidra till att ge en mer fördjupad och nyanserad bild.  

Metod 
Analysen baseras på intervjuer med företrädare för organisationer och kommuner i Sjuhärad, 
sammanställning av statistik, samt genomgång av tidigare studier och kartläggningar. Totalt har ett 
20-tal intervjuer genomförts inom ramen för studien.  
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De utmaningar och tillväxthinder som tas upp är framförallt de som framkommer från intervjuerna. 
Vi har i största möjliga mån sökt att validera dessa mot befintliga studier, statistik eller andra 
kartläggningar.  

Vi är ödmjuka inför att det naturligtvis går att diskutera om en annan metod eller upplägg har gett 
ett annat utfall. Det finns självfallet alltid ett mått av ”som man frågar får man svar” i denna typ av 
kartläggningar, och det finns även tids- och resursmässiga faktorer som gör att man inte alltid kan gå 
på djupet i alla frågor.  

Vi uppfattar dock – baserat på våra erfarenheter från andra regioner samt andra kartläggningar och 
studier – att den bild som framkommer i allt väsentligt fångar de övergripande dragen och 
utmaningarna som näringslivet står inför.  

Avgränsningar 
En viktig avgränsning som är central att ha med sig i den fortsatta läsningen är att fokus för 
uppdraget har varit tillväxtmedlen och vilka utmaningar dessa kan hantera.  

Detta innebär en avgränsning i så måtto att exempelvis frågor rörande infrastruktur, 
bostadsbyggande eller mer generell tillgång av samhällsservice i form av t.ex. skola, vård och omsorg 
inte stått i fokus. Detta ska inte tolkas som att dessa frågor inte är av stor vikt för näringslivet i 
regionen. Något som även framkommer tydligt i intervjuerna. 

Rapportens disposition 
Rapportens inleds med en övergripande statistisk nulägesbild av Sjuhärad. Ett av syftena med denna 
är att ge ett sammanhang och en grund för en fortsatt diskussion både kring de behov som 
framkommer och de förslag på insatser som görs i rapportens två avslutande kapitel.  
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2 Bakgrund 
Sjuhärads kommunalförbund (Boråsregionen) arbetar för att tillvarata de nio 
medlemskommunernas gemensamma intressen och utveckla gränsöverskridande samarbeten. Ett 
viktigt verktyg för detta är de tillväxtmedel för samverkansprojekt som regionen fördelar. Dessa 
syftar till att bidra till tillväxt och utveckling i Sjuhärad.  

Boråsregionen genomförde under 2017/18 en översyn av modellen för tilldelning av tillväxtmedel. 
Detta är ett led i en process som direktionen initierade 2012 med ambitionen att öka tydligheten, 
målstyrningen och ansvarsfördelningen kopplat till tillväxtmedlen.  

Fokus för översynen var fyra områden: kriterier för tilldelning, ansvarsfördelning, anvisningar samt 
fördelning av tillväxtmedel.1 Arbetet resulterade i framtagandet av en ny modell för att fördela 
tillväxtmedel. I korthet består modellen av fem steg som sträcker sig från en inledande behovsdialog 
till beslut om uppdrag, beställning/upphandling av genomförande samt uppföljning och utvärdering. 
En principskiss över modellen finns återgiven i figuren nedan.  

Figur 1. Modell för processen kring att fördela tillväxtmedel, Källa: Boråsregionen 

 

Denna behovsanalys är en del av det första steget i modellen och är tänkt att fungera som ett 
underlag för den behovsdialog som ska föregripa beslut om mål och uppdrag.   

 
 
 
                                                                            
1 Sjuhärads kommunalförbund, Direktionsprotokoll 2012-06-13. 
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3 Kort om näringslivet i Sjuhärad 
Syftet med detta avsnitt är att ge en kort översiktsbild av näringslivet i sjuhäradsregionen.2 Avsnittet 
baseras i huvudsak på två typer av källmaterial. För de första ett antal tidigare kartläggningar och 
studier. Avsnittet bygger på underlag och studier från Västra Götalandlansregionen, 
Arbetsförmedlingen, Svenskt näringsliv och Företagarna. Vidare har data från Statistiska 
centralbyrån, Myndigheten för tillväxtanalys samt Tillväxtverket använts. Avsnittet är upplagt i fyra 
kortare avsnitt enligt nedan: 

- Arbetsmarknad och sysselsättning 

- Företagande och entreprenörskap 

- Värdeskapande och produktivitet 

- Sjuhärad jämfört med andra regioner 

Ambitionen är inte att ge en fullständig genomlysning av näringslivet utan snarare att visa på de 
huvudsakliga dragen, och sätta en ram för de utmaningar, samt de reflektioner kring möjliga 
insatser, som tas upp längre fram i kapitalet. Tillsammans menar vi att dessa ger en översiktlig men 
god bild över Sjuhäradsregionens näringsliv. 

Arbetsmarknad och sysselsättning 
Syftet med detta avsnitt är att ge en kort översiktsbild av nuläge hos näringslivet i Sjuhärads 
regionen. Totalt omfattar dagbefolkningen i de nio kommunerna i Sjuhärad runt 130 000 personer. 
Sjuhärad kännetecknas av en förhållandevis hög sysselsättnings grad. Andelen förvärvsarbetande 
inom gruppen 20–64 år uppgick till ca 83 procent år 2017. Detta är en något högre nivå än Västra 
Götaland som helhet och riket (där motsvarande nivå i båda fallen är 79 procent) 

. I figuren nedan visas utvecklingen av andelen förvärvsarbetande mellan år 2012 och år 2017 för 
Sjuhärad, Västra Götalands län samt för riket.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                            
2 Det vill säga Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Varberg samt Vårgårda 
kommun. 
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Figur 1. Andel förvärvsarbetande (20–64 år, 2012–2017) Sjuhärad, Västra Götaland samt riket. Källa: 
SCB / RAMS 

 

Vi kan ovan se att andelen förvärvsarbetande har ökat kontinuerligt sedan 2012 åren samt att 
Sjuhärad genomgående ligger högre än såväl Västra Götalandsregionen som riket sett till andelen 
förvärvsarbetande inom nattbefolkningen.  

Branschmässigt har regionen sin tyngdpunkt inom tillverkning, handel, tillverkning, företagstjänster 
samt bygg (om vi bortser från Vård och omsorg och utbildning som i hög grad kan hänföras till 
offentlig sektor). 

Figur 2. Antal sysselsatta (dagbefolkning) i Sjuhärads nio kommuner, år 2017, Källa: SCB / raps-ris
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Sett över tid, vi ser här fem år tillbaka, har byggsektorn, utbildning, offentlig förvaltning, information 
och kommunikation samt företagstjänster ökat vad gäller sysselsättning. Sedan 2012 har finans- och 
försäkringsverksamhet, transport och magasinering, jordbruk och fiske samt tillverkning och 
utvinning minskat i sysselsättning.  

Figur 3. Utveckling av sysselsättning (%) 2012–2015, Källa: SCB/ rAPS-ris 

 

Västra Götalandsregionen genomförde 2019 en studie av näringslivet i regionen, där bland annat en 
fördjupad bild av Boråsregionen gjordes. Perspektivet ligger där på den lokala 
arbetsmarknadsregionen (LA) Borås, vilket rymmer sex av de nio kommunerna i Sjuhärad.3 

I denna lyfts det fram att företagen i Boråsregionen har en - i jämförelse med övriga landet - tydlig 
koncentration till ett antal specifika områden. Den största sektorn där ekonomin kring Borås har en 
tydlig specialisering är textilindustri och handel huvudsakligen med textiler och kläder. De branscher 
som räknas hit sysselsätter tillsammans nära 5 000 personer i regionen. Vidare uppvisar regionen 
tydlig specialisering inom olika typer av maskintillverkning samt inom branscher kopplade till 
styrning och reglering av maskiner och system genom tryck och hydraulik samt stark specialisering 
inom fordonskomponenter. Denna framförallt koncentrerad till Tranemo- och Ulricehamns 
kommun.4 

 
 
 
                                                                            
3 Västra Götalandsregionen (2019) Resursbaser & kärnkompetenser i Boråsregionen 
4 Ibid. 
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Företagande och entreprenörskap 
Andelen företagare som andel av de sysselsatta uppgick till ca 10,5 procent år 2017, vilket är något 
över nivån i Västra Götalandsregionen som helhet (8,9 procent) och i riket (9,6 procent). 

År 2017 startades något över 1800 företag i Sjuhärad – detta är en ökning med ca 5 procent jämfört 
med 2012. Samtidigt var antalet konkurser nära 20 procent färre 2017 än 2012, och det har skett 
tillskott av företag i regionen under de senaste fem åren.5  

En indikator på graden av entreprenörskap och nyföretagandet är att se till etableringsfrekvensen i 
näringslivet. Ett mått som innebär att antalet nystartade företag sätts i relation till varje 1000 
invånare (16–64 år). Det finns en svagt vikande trend sedan 2013 (som förefaller vara ett toppår), 
som dock bryts under 2017. Figuren nedan visar den genomsnittliga etableringsfrekvensen för 
regionens kommuner de senaste fem åren (data för 2018 finns ännu inte framtaget). Det kan ses 
som ett grovt mått på nyföretagandet.  

Figur 4. Genomsnittlig etableringsfrekvens för Sjuhärads kommuner, år 2012–2017 (2012=100); 
Källa: sammanställt efter myndigheten för tillväxtanalys 

 

Ett annat sätt att betrakta företagande är att ställa antalet konkurser i relation till antalet företag i 
regionen. Detta ger en indikation om konkurrenskraften. 

Värdeskapande och produktivitet 
Regionen samlade värdeskapande mätt som bruttoregionalprodukt har ökat med omkring 10 
procent sedan 2011, mätt i löpande priser. Samtidigt har bruttoregionalprodukten per 
dagbefolkningen, som kan ses som en indikator på produktivitet, haft en svagare utveckling under 
perioden.  

 

 
 
 
                                                                            
5 Data hämtat från Myndigheten för tillväxtanalys 
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Figur 5.. BRP -utveckling samt BRP per dagbefolkning år 2011–2016 (indexerat, 2011=100) Källa: SCB 
/ Regionala räkenskaperna 

 

Uer perioden 2011–2015 BRP per dagbefolkning minskat med omkring 3 procent, för att sedan 
återhämta sig år 2016 till 2011 års nivå. Detta i löpande priser. Tas hänsyn till inflation indikerar 
detta att regionen haft en svag eller minskade produktivitet under perioden 2011 fram till 2016.  

Sjuhärad jämfört med andra regioner 
Vi har i detta avsnitt ställt samman regionalekonomiska data för Sjuhärads nio kommuner och fyra 
andra s.k. FA-regioner (funktionella arbetsmarknadsregioner). Tanken är att detta ska fungera som 
grund för en jämförelse mellan Sjuhärad och andra – storleksmässigt – liknande regioner. I urvalet 
av regioner som ska jämföras – har vi strävat efter att de ska vara storleksmässigt någorlunda lika, 
rymma en större kommun och ett antal mindre, vara hemvist åt en högskola samt ha en 
näringslivsstruktur som branschmässigt är jämförbar med Sjuhärad. 
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Tabell 1. Sjuhärads nio kommuner i jämförelse med fyra FA-regioner, Källa: sammanställning av 
Kontigo baserat på SCB. 

 Sjuhärad Karlstad Örebro Jönköping Västerås 

Storlek dagbefolkning 133 718 117 326 122 031 142 821 120 892 

Förändring dagbefolkning 
2012–2017 

5,8% 4,2% 8,1% 7,9% 5,3% 

Andel förvärvsarbetande år 
20176 

83 % 78 % 79% 82% 78% 

Förändring andel 
förvärvsarbetande 2012–2017 
(%-enheter) 

2,0 2,1 2,1 1,6 2,2 

BRP per dagbefolkning 
(MSEK).7 

0,727 0,745 0,782 0,730 0,815 

Förändring BRP / 
dagbefolkning 2011–2015 

-3% 11% 12% 18% 16% 

Lönesumma per 
dagbefolkning år 2017 (tkr) 

317 782 317 170 325 082 319 598 337 535 

Förändring Lönesumma per 
dagbef. 2012–2017 

15% 12% 13% 13% 12% 

Etableringsfrekvens8 10,1 8,6 10,0 9,1 9,4 

Utveckling antal arbetsställen 5% 5% 7% 4% 6% 

 

Vi kan i sammanställningen se att Sjuhärad kommer förhållandevis väl ut jämfört med de regionerna 
vi valt att jämföra med. Dagbefolkningen har ökat i något lägre än Jönköping och Örebro, men 
snabbar än i Västerås och Karlstad FA-region. Andelen förvärvsarbetandet är högt och regionen kan 
visa en tillväxt över eller i paritet med övriga regioner. Sjuhärad har ett högt företagande och en hög 
etableringsfrekvens, vilket pekar på en hög dynamik i näringslivet.  Som vi såg ovan har Sjuhärad haft 
en låg utveckling av BRP per dagbefolkning (för tabellen ovan har enbart endast data fram till 2015 
funnits för jämförelse länen) varför Sjuhärad uppvisar en negativ utveckling för perioden. Vi ser även 
att nivån på BRP per dagbefolkning är lägre än för de jämförda regionerna.  

  
 
 
 
                                                                            
6 Mäts som antalet förvärvsarbetande nattbefolkning som andel av total befolkning 16–64 år. 
7 Avser förhållandena år 2015. 
8 Data för Jönköping, Karlstad, Örebro och Västers på länsnivå. 
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4 Vilka utmaningar framkommer? 
Syftet med detta avsnitt är att ge en bild av vilka utmaningar som framkommer ur analysen av 
underlagsmaterialet. Kapitlet baseras dels på intervjuer med en bredd av individer och 
organisationer med inblick i Sjuhärads näringsliv samt sammanställningen av statistiken i föregående 
kapitel.  

Baserat på de två typer av underlagsmaterial som ligger till grund för behovsanalysen menar vi att 
det är relevant att peka på sex övergripande utmaningar. Dessa kan ordnas i två grupper. För det 
första tillväxthinder för företagen – det vill säga sådant som mer eller mindre direkt slår mot 
företagens tillväxt och konkurrenskraft. För det andra framkommer ett antal utmaningar eller behov 
som är kopplade till utmaningar för näringslivet i Sjuhärad på en mer övergripande nivå. Vi menar 
att båda dessa är relevanta sett utifrån frågan om hur Tillväxtmedlen kan ge störst effekt.  

Vilka tillväxthinder för företagen lyfts fram? 

Kompetensförsörjning 
Den tydligaste utmaningen som framkommer handlar om näringslivets kompetensförsörjning. I 
princip samtliga intervjuade lyfter svårigheten för företagen att hitta rätt kompetens som den enskilt 
största utmaningen. Behovet finns brett över samtliga branscher och sektorer (såväl privat som 
offentliga) och är i hög grad en följd av den starka tillväxten som regionen upplevt de senaste åren.  

Konkret handlar den utmaning företagen står inför om att såväl rekrytera som att behålla personal. 
Behovet omfattar dels yrkesutbildad personal. Den bild som förmedlas är att utmaningen finns 
brett.  

I intervjuerna lyfts framförallt behovet av gymnasie- eller YH-utbildad personal, ofta med inriktning 
mot produktion och avancerad tillverkning. Fler beskriver det som att näringslivets tillväxt hämmas 
genom att man inte hinner med att möta kundernas efterfrågan på grund av brist på personer med 
rätt kompetenser. Det framkommer även att det är en utmaning för näringslivet att möta sitt behov 
av ledningsfunktioner och expertkompetens inom exempelvis ekonomi, juridik och HR. 

Utmaningen är något som Sjuhärads näringsliv delar med övriga riket. Det är också viktigt att ställa 
detta i förhållande till de senaste årens goda konjunkturläge och den tillväxt som skett i regionen. 
Till stora delar är detta utryck för en ”växtvärk” i näringslivet.9 

 

 

 

 
 
 
                                                                            
9 Fördjupade kartläggningar och behovsanalyser nationellt och på länsnivå kan t.ex. hittas hos Teknikföretagen 
Arbetsförmedlingen och Svenskt näringsliv. 
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Generationsskifte 
Flera av de intervjuade lyfter fram frågan om generationsskifte hos, framförallt, små och medelstora 
företag som en utmaning, som kommer att få en ökad vikt. Utöver att det lyfts i flera av intervjuerna 
indikerar tidigare kartläggningar på att detta är en utmaning för regionen.  

Intresseorganisationen företagarna kartlade år 2017 åldersstrukturen hos företagare. De visar bland 
annat på att drygt fyra av tio företagsledare är 55 år eller äldre samt att en sjättedel (17 procent) är 
65 år eller äldre. I absoluta tal handlar det om drygt 47 000 företag (aktiebolag), med totalt 310 000 
anställda nationellt. I Sjuhärads kommuner varierar andelen aktiebolag där ägaren är 65 år eller 
äldre, mellan 17 – 23 procent av det totala antalet aktiebolag. Regionen befinner sig över 
riksgenomsnittet på 17 procent.  

I tabellen nedan, med data hämtad från företagarna, ställs värdena för Sjuhärads kommuner 
samman.  

Tabell 2. Andel företagsledare över 65 år samt medelålder på företagsledare, Källa: Företagarna 
2017 

KOMMUN ANDEL AKTIEBOLAG MED 
FÖRETAGSLEDARE 65+ ÅR 

MEDELÅLDER 
FÖRETAGSLEDARE 

BOLLEBYGD 18,3 % 53 

BORÅS STAD 17,7 % 52 

HERRLJUNGA 19,0% 54 

MARK 18,0% 53 

SVENLJUNGA 23,7 55 

TRANEMO 21,7 56 

ULRICEHAMN 17,4 % 53 

VARBERG 18,1 53 

VÅRGÅRDA 21,5% 53.5 

RIKSSNITT 17%  

 

Den utmaning som framkommer i intervjuerna lyft fram innebär att det finns ett behov av att 
säkerställa företagens fortlevnad även efter att den nuvarande företagsledaren avslutat sin 
verksamhet, till exempel på grund av pensionering. Möjligheterna att genomföra lyckade ägar- och 
generationsskiften pekas ut som en central fråga för många av företags framgång under kommande 
år. En fråga som man menar delvis kommit att hamna i skymundan i diskussionen, som tenderar att i 
högre grad fokusera på nyföretagande och entreprenörskap.  
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Kopplingen till det regionala innovationssystemet (för att 
säkerställa långsiktig konkurrenskraft) 
Fler av de tillväxthinder som tas upp i intervjuerna handlar om frågor kopplade till den tillväxt som 
regionen upplevt den senaste femårsperioden (framförallt kopplat till en brist på arbetskraft med 
rätt kompetens). I intervjuerna förs dock flera resonemang kring ett mer långsiktigt behov, vilka om 
det inte möts, kan utvecklas till ett tillväxthinder för företagen. Bland annat lyfts fram att det finns 
ett behov av att stärka kopplingarna mellan näringslivet och det större innovationssystemet i Västra 
Götalandsregionen. Detta för att öka innovationsförmågan och i förlängningen näringslivets 
konkurrenskraft.  

Konkret handlar det om att utveckla utbytet mellan Högskolan i Borås och det kringliggande 
näringslivet men också att arbeta för ett ökat utbyte även mot andra lärosäten och plattformar i 
regionen. Det framkommer ingen kritik mot högskolan ska tilläggas dock pekas det på många av de 
kompetenser som efterfrågas utbildas vid andra lärosäten i regionen och att mycket av den 
forskning som bedrivs vid regionen lärosäten bör vara av stort intresse för företagen i Sjuhärad 

Det upplevs finnas en potential i att stärka utbytet med den samlade kompetensbasen i hela 
regionen. Detta genom att arbeta för ett större utbyte med miljöer vid t.ex. Chalmers, Göteborgs 
universitet och Lindholmen (för att nämna ett par konkreta exempel som framkommer från 
intervjuerna). Det pekas också på att stora delar av Sveriges forskningsinstitut, ofta med en koppling 
till teknik, industri och miljö, finns lokaliserade i Göteborg. Genom att arbeta för att utveckla 
samarbetet och stärka samverkan skapas förutsättningar för framförallt de små- och medelstora 
företagen att stärka sin innovationsförmåga och konkurrenskraft.  

Konkreta teknikområden där det är av vikt att ligga i framkant inom är exempelvis digitalisering, 
robotisering och automatisering. Detta pekas inte ut som en utmaning enbart för den tillverkande 
industrin. En rad intervjuade pekar även på de utmaningar som handeln och besöksnäringen har att 
hantera som en följd av framförallt en ökad digitalisering. Båda branscherna genomgår en 
omvandling som i hög grad påverkar Sjuhärad. Inte minst genom den koncentration inom handel 
och logistik som återfinns i regionen.  

Återkopplar vi till statistiken i föregående avsnitt så kunde vi även se att den tillväxt av sysselsatta 
kommit att innebära en något sjunkande produktivitet mätt som BRP fördelat per sysselsatt i 
dagbefolkning. Vi såg även i tabell 1 ovan att detta är en utveckling där Sjuhärad skiljer sig mot de 
regioner vi jämfört med. 

Detta indikerar att det finns en utmaning kopplat till konkurrenskraften. Att utforma insatser som 
bidrar till att framtidssäkra framförallt de små- och medelstora företagen pekas ut som ett behov 
som företagen står inför, som kan leda till framtida tillväxthinder i termer av lägre konkurrenskraft. 

Tillgången av lån, krediter och kapital för tillväxt 
I ljuset av den goda tillväxt som näringslivet uppvisar – såväl kring sysselsättning och företagande – 
framkommer att det finns behov av finansiering för tillväxt. Det handlar framförallt om tillgång till 
lån och krediter för att finansiera investeringar i maskiner, lokaler och IT-system men även 
marknadsföring. Tillgången till lån och krediter pekas dock inte ut som ett generellt problem för hela 
näringslivet i Sjuhärad är viktigt att betona. Däremot som ett hinder för enskilda snabbväxande 
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företag och vissa branscher.10 De utmaningar som kopplar an till detta är egentligen flera (vilket 
också ger implikationer för hur man kan möta dem med eventuella insatser). Det som framkommer 
är att det: 

- Finns ett behov av kunskap hos företag – framförallt små och mikroföretag – kring möjliga 
finansieringsvägar, utöver banklån. Det är svårt att ha en överblick över ”systemets” aktörer. 
Nära kopplat till detta är att det är tidskrävande och svårt att sätta sig in i vilka lösningar som 
finns och hur man ska gå tillväga för att ansöka om lån, krediter eller ta in kapital på annat sätt. 
En utmaning som sannolikt är större om man driver ett företag i snabb tillväxt.  

- Vidare pekas på att man i många fall som småföretagare saknar nätverk och ”ingångar” för att 
komma i kontakt med privat riskkapital via enskilda investerare, affärsänglar eller motsvarande. 

- Vidare pekas på att det – då kanske framförallt hos tjänsteföretagen – finns ett behov av att 
företagen vill bli mer ”investeringsbara” – till exempel genom att renodla och förtydliga sin 
affärsplan, strategi och marknadsanalyser. 

Vi saknar data för hur tillgången av kapital ser ut i Sjuhärad samt i vilken utsträckning det är ett reellt 
tillväxthinder ska tilläggas. Den bästa källa som finns att tillgå -- som vi har kännedom om – är 
Tillväxtverkets undersökning ”Företagens villkor och verklighet”.  Detta är en enkätundersökning där 
ett stort antal små och medelstora företag svarar på frågor om vilka möjligheter och svårigheter de 
upplever i sin vardag och vad de tror om sin framtid. I den senast genomförda undersökning (år 
2017) tas bland annat finansiering som tillväxthinder upp. Man skriver bland annat att: ”Av de 
företag som vill växa både när det gäller omsättning och antal anställda är det nästan 20 procent 
som ser tillgång till lån och krediter som ett stort hinder för tillväxt jämfört med bara 5 procent av de 
företag som inte vill växa.” (Tillväxtverket 2017) 

Den data som finns tillgänglig på regional nivå är på länsnivå. För Västra Götalandsregionen som 
helhet uppgick andelen små- och medelstora företag som anger att tillgången av lån och krediter 
utgör ett tillväxt hinder - 11 procent år 2017. Vi kan vidare se att andelen ökat med nära 3,5 
procentenheter från 2008. Vilket gör att Västra Götaland är i paritet med riksgenomsnittet, men 
samtidigt är tillgång ett större problem i Västra Götaland än i exempelvis Skåne, Uppsala, 
Östergötland och Jönköping. Även om detta rakt av är överförbart till Sjuhärad, ger det dock en 
fingervisning i vilken utsträckning detta är ett tillväxthinder. 

Ökat entreprenörskap och nyföretagande 
Att arbeta för att stärka entreprenörskap och ökat nyföretagande pekas ut av flera som en – i brist 
på bättre ord – generell utmaning att arbeta med. I intervjuerna lyfts det inte fram som en akut 
fråga och bilden är genomgående att företagandet utvecklats förhållandevis väl i Sjuhärad de 
senaste åren. Regionen har upplevt en högkonjunktur och det är idag framförallt brist på kompetens 
och arbetskraft att anställa som lyfts fram som centrala utmaningar.   

Samtidigt tas frågan om nyföretagande upp som en utmaning på lite längre sikt, där företagande 
och entreprenörskap kopplas till näringslivets omställningsförmåga, sårbarhet och förmåga att möta 

 
 
 
                                                                            
10 Exempel som pekas på är besöksnäring, kulturella och kreativa näringar samt tillverkningsindustri, framförallt 
små och mikroföretag med tillväxtambitioner. 
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en lågkonjunktur. Att nu – i en högkonjunktur – arbeta för ett ökat nyföretagande blir då en del i att 
förbereda för en (förmodad) kommande lågkonjunktur.  

Mer konkret är det två behov som framkommer från intervjuerna, som kopplar an till insatser för ett 
ökat företagande. För det första pekar man på de små företagens roll som jobbskapare – där ett 
ökat antal företag (framförallt växande sådana) ses som viktigt för att snabbare kunna hantera en 
eventuell omställning vid en lågkonjunktur, på det sätt som beskrivs ovan.  

För det andra lyfter flera intervjuade fram att det finns en potential i att fånga upp den 
entreprenörskapsanda och erfarenhet som finns hos gruppen nyanlända. I det perspektivet blir ett 
ökat företagande ett verktyg för en ökad integration och ett minskat utanförskap. Det handlar då 
framförallt om insatser riktade mot gruppen utrikesfödda. Något som också får visst stöd i 
statistiken.  

Ser vi till statistiken Sjuhärad som helhet uppvisar en positiv trend sedan 2015 avseende 
etableringsfrekvens. Regionen uppvisar också högre värden i förhållande till jämförelseregionerna i 
ovan (tabell 1). Det förefaller således inte vara ett överhängande problem för regionen men 
samtidigt centralt att arbeta för att den uppgående trend som finns sedan 2015 bibehålls, även in i 
en lågkonjunktur. 

Förhållandena varierar även mellan kommunerna ska tilläggas. I diagrammet nedan har 
etableringsfrekvensen (dvs. andelen nya företag per 1000 invånare (16–64 år) sammanställs från 
regionens nio kommuner. Vi kan här se att ett antal av Sjuhärads kommuner uppvisar en fallande 
etableringsfrekvens sedan 2013,  

Figur 6. Etableringsfrekvens per kommun, 2012–2017, Källa: sammanställning efter myndigheten för 
tillväxtanalys 

 

Branschbredd och minskad sårbarhet 
Ett antal intervjuade lyfter att regionen står inför en utmaning kopplat till näringslivets sårbarhet. 
Det lyfts dels fram att regionen har en hög koncentration av sysselsatta mot vissa branscher samt 
dels att man är beroende av ett antal större företag för sin sysselsättning. 
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Vi kunde i statistiken i kapitel 3 se att näringslivet i Sjuhärad utmärker sig genom en hög s.k. 
specialiseringskvot för ett antal branscher, såsom textilproduktion och handel, maskinindustri, 
fordonskomponenter och elektronikindustri. 

En låg branschbredd ökar risken för att man som regional ekonomi riskerar att drabbas hårt av 
konjunkturförändringar, eller andra förändringar i omvärlden. I intervjuerna tas upp att det finns ett 
behov av att långsiktigt arbeta för ett ökat nyföretagande för att bredda näringslivet branschmässigt 
och därmed minska sårbarheten. Både att göra insatser för att utveckla befintliga företag men 
framförallt för att stärka företag i branscher som är lågt representerade i regionen pekas ut som 
områden att arbeta vidare med.  

Ett ytterligare perspektiv på sårbarhet – som kan vara värt att ha med sig in i fortsatta diskussioner – 
kan hämtas från Tillväxtverkets studie gällande mätning av sårbara kommuner.11 I denna läggs fokus 
på hur beroende man är av en eller ett par stora arbetsställen för den samlade lönesumman. 
Studien görs på kommunnivå och väger in faktorer såsom ensidigt beroende av en arbetsgivare, 
pendlingsmöjligheter och företagande. Vi kan där se att ett par av kommunerna - Tranemo och 
Svenljunga – rankar sig högt (och räknas dessa till gruppen ”måttligt” sårbara), medan övriga 
kommuner i regionen inte bedöms vara så sårbara. Förhållanden redovisas i tabellen nedan. 

Tabell 2. Kommuners sårbarhet enligt Tillväxtverkets ranking, Källa: Tillväxtverket 2016 

KOMMUN RANG SÅRBARHET (292 - 1) 

BOLLEBYGD 166 

BORÅS STAD 57 

HERRLJUNGA 163 

MARK 82 

SVENLJUNGA 206 

TRANEMO 210 

ULRICEHAMN 71 

VARBERG 51 

VÅRGÅRDA 122 

 

Ett högt värde innebär en hög sårbarhet, och omvänt en låg sårbarhet.  

 

 
 
 
                                                                            
11 Tillväxtverket och Svenskt näringsliv (2016) Sårbara kommuner 2016 - Företagande, arbetsmarknad och 
beroende av enskilda företag, rapport 0208, REV A. 
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Andra utmaningar: infrastruktur behov och bostadsbrist   
Även om vi inledningsvis avgränsande omfånget för behovsanalysen till att fokusera framförallt på 
utmaningar och hinder som tydligt berör frågor som Tillväxtmedlen har möjlighet att påverka. Vi 
menar ändå att det finns en poäng i att peka på de mer generella hinder/utmaningar som pekas ut, 
då det kan vara värdefullt att ha med sig in en större diskussion kring hur förutsättningarna för 
näringslivet kan förbättras.  

Vi vill ändå kort lyfta att de två frågor, då de utöver kompetensförsörjningsfrågan är det som flest 
lyfter fram. Det handlar dels om tågförbindelse och infrastruktur och hur detta kan bidra till 
arbetsmarknadsförstoring och bidra till att göra regionen mer attraktiva att bo och verka i.  Vidare 
lyfts ett behov av ett större bostadsbyggande och att det finns en bostadsbrist som utgör för ett 
hinder företag att attrahera nya personal.  

I båda fallen är vår bild att tillväxtmedlen inte kan bidra till att hantera dessa utmaningar, varför vi 
inte valt att fokusera på dessa här. 

Sammanfattande bild 
Det är tydligt – menar vi – att de utmaningar och hinder som lyfts fram av de intervjuade präglas av 
att Sjuhärad de senaste fem åren upplevt en period av stark tillväxt. Utöver kompetensbrist, något 
som lyfts fram av samtliga intervjuade (oavsett var och med vad man är verksam inom) är det svårt 
att peka på tillväxthinder som till sin karaktär är ”akuta”. I de intervjuer vi genomfört med de 
svarande förs ofta ett resonemang kring utmaningar och behov vilka har en längre tidshorisont, inte 
sällan av en mer strukturell karaktär.  

Vi har i tabellen nedan sammanfattat de utmaningar och tillväxthinder som framkommit ur 
intervjuerna. Vi har även försökt att kategorisera dem efter hur ”akuta” de upplevs vara.  

Tabell 3. Sammanställning av tillväxthinder och utmaningar 

Utmaning/ hinder Tidshorisont (närtid/mellanlång/lång) 

Kompetensbrist Närtid 

Generationsväxling Mellanlång 

Innovationsförmåga och kopplingar till det 
regionala innovationssystemet 

Mellanlång, lång 

Tillgång av lån och krediter Närtid, mellanlång 

Nyföretagande och entreprenörskap Mellanlång 

Minskad sårbarhet/ensidighet  Lång 

Bostäder/infrastruktur Närtid, mellanlång, lång 
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Vi kan ur denna se att kompetensbrist ses som en utmaning som man i hög grad i har att hantera i 
dagsläget. Det är den – som en intervjuad uttrycker – utmaning som överskuggar de övriga. Även 
frågan om tillgång till lån och krediter är en utmaning som ligger i närtid, framförallt då det är något 
som kan hämma tillväxttakten, då företag inte kan expandera i den takt som annars vore möjligt.  

Vi finner även ett antal utmaningar eller hinder som befinner sig på mellan till lång tidshorisont – det 
vill säga hinder som behöver mötas och hanteras för att undvika att de blir ett reellt tillväxthinder 
för näringslivet. Dit räknar vi frågor om innovation och förnyelse, nyföretagandet och 
generationsväxling. Samtliga är frågor som idag inte är akuta problem men som bör hanteras för att 
exempelvis stärka näringslivets förmåga att anpassa sig till en lågkonjunktur. 
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5 Vilka typer av insatser vill de 
svarande se? 

Syftet med detta avsnitt är att bevara frågan kring vad företagen/intresseorganisationerna uppfattar 
att tillväxtmedlen ska satsas på för att göra bäst nytta för den delregionala tillväxten.  

I intervjuerna framkommer ett antal förslag på mer eller mindre konkreta insatser för att möta de 
utmaningar som pekas ut. De förslag som framkommer följer två spår. Det handlar dels om hur 
insatser kan riggas och genomföras (vi benämner det ”formen för insatser”) för det andra ett antal 
förslag om inriktning och innehåll på en insats (vi benämner det insatsens inriktning”) 

Vi menar att både form och innehåll är relevanta att ha med sig in i den fortsatta processen, och har 
valt att strukturera kapitlet utifrån dessa båda delar. Inleder vi med frågan om formen – hur de 
svarande ser på de insatser som genomförs bör utformas för att ge störst effekt, så framkommer ett 
antal förslag ur studien.  

Formen på insatser 

Samverkan mellan kommuner (i praktiken) 
Att sträva efter att tillväxtmedlen ska bidra till en ökad och fördjupad samverkan mellan kommuner 
pekas ut som önskvärt av en rad svarande. Flera lyfter att det finns ett visst mått av 
”mellankommunal konkurrens”. Att anlägga ett i högre grad av regionalt perspektiv (då avses ett 
sjuhäradsperspektiv) skulle bidra till att optimera resursanvändningen och ge bättre effekt.  

Konkret hur detta ska göras är inte lika tydligt. De förslag som framkommer är att sträva efter att 
hitta gemensamma behov att arbeta mot – gärna med ett tydligt utmaningsdrivet perspektiv, att 
ställa krav på att insatser drivs i flera kommuner samt att de målbilder som tas fram för insatser i 
utlysningar skall ha ett tydligt regionalt perspektiv. Till vissa delar skiljer sig inte detta från hur 
tillväxtmedlen har fördelats tidigare, där det funnits krav på att flera kommuner ska involveras i 
insatserna. Det handlar – är vår bild – i hög grad om att få till en samverkan även i praktiken (och 
inte bara i teorin). 

Här kan viss inspiration hämtas från andra sammanhang. Tillväxtverket lät t.ex. under hösten 
utvärdera hur samverkan sker inom europeiska regionalfonden. I denna utvärdering pekades bland 
annat på att samverkan kan ske på ett antal olika sätt (totalt talar man om nio olika typer av 
samverkan) vi avser inte att gå in på djupet kring detta här.12 Av relevans kan dock vara de tre typer 
av samverkansformer som pekas ut som vanligast förekommande samverkansprojekt i 
regionalfonden runt om riket. 

- Att dela målgrupper (dvs. att man mellan regioner, kommuner eller projekt samverkar kring 
målgrupper för insatser – t.ex. företag, entreprenörer eller individer).  

 
 
 
                                                                            
12 Tillväxtverket (2018) Samverkanseffekter i regionalfonden, rapport 0268 
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- Att samverka kring att dela kunskaper, metoder och erfarenheter 

- Att samverka kring att genomföra arbetet (t.ex. delar på resurser etc.). 

Förhållanden är inte direkt överförbara till tillväxtmedlen – men kan samtidigt fungera som 
inspiration för hur man kan åstadkomma insatser som innebär ett mer konkret samarbete mellan 
regionens kommuner. 

Arbeta för att växla upp utvecklingsmedel  
Den andra förslaget som framkommer ur intervjuerna, som vi kopplar till frågan om formen för 
insatser, snarare än innehållet, handlar om hur man kan arbeta för att växla upp volymen av 
tillväxtmedel mot andra finansieringskällor. En generell utmaning som tas upp av de intervjuade är 
att flera av de utmaningar näringslivet står inför är stora, och av strukturell karaktär, samtidigt som 
det finns förhållandevis små resurser att tillgå.  

Ett par av de intervjuade menar att det sker en relativt liten uppväxling av tillväxtmedelen gentemot 
exempelvis europeiska regionalfonden (ERUF) eller Europeiska socialfonden (ESF) och att detta är 
något som skulle kunna ge ökade resurser i arbetet. Flera av de utmaningar som pekas ut kan 
konstatera att flera av de utmaningar som tagits upp ovan - kompetensbehov, matchning på 
arbetsmarknaden och digitalisering etc. går att koppla mot programmen – t.ex. 
kompetensförsörjning, innovation och tillgång till kapital är frågeställningar som ryms inom EU-
fonderna.  

En översiktlig genomgång av ERUF:s respektive ESF-rådets projektbank indikerar att det under 
innevarande period återfinns 4–6 projekt inom regionalfonden som drivs av aktörer i Sjuhärad (av 
totalt ca 60 projekt) och inom socialfonden ca 5 projekt av totalt 75 i Västsverige.  Vi kan konstatera 
att andelen förefaller vara högre i andra delregioner – t.ex. Göteborgsregionen eller Skaraborg.  

Arbeta med en mix av långsiktiga insatser och kortare ”spets”-
insatser 
Utöver att trycka på samverkan och uppväxling lyfter merparten flera intervjuade de vill se att 
tillväxtmedlen används en mix av långsiktiga satsningar – gärna i någon form av grundfinansiering – 
och storleksmässigt mindre, riktade insatser, mot ett specifikt område. Det som ses som önskvärt är 
att det finns ett långsiktigt strategiskt tänk i hur medlen allokeras. Många vill i största möjliga mån 
undvika för mycket av projektifiering och, som en informant uttrycker det ”tomtebloss”.  

Vår tolkning av intervjusvaren är att man gärna ser att tillväxtmedlen används för långsiktiga 
satsningar som tydligt adresser utmaningar regionen står inför. Det finns dock en balansgång mellan 
att prioritera grundfinansiering, där fokus ligger på att säkerställa att aktörer som arbetar för 
näringslivsutveckling kan bedriva verksamhet och att i högre grad arbeta mer ”utmaningsdrivet”.  

Att det finns en löpande dialog och möjlighet att diskutera och tillsammans arbeta för att hitta 
denna balans ser flera som önskvärt. Något som vi tolkar är en viktig del i den modell Boråsregionen 
valt att arbeta utifrån.  
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Inriktning på insatser 
Ovanstående belyste hur de svarande såg på hur insatserna kan utformas på ett bra sätt. I 
nedanstående avsnitt fokuserar vi på de konkreta förslag kring inriktningen på insatser som 
tillväxtmedlen kan användas till som framkommit. Vi har ordnat förslagen efter vilka 
utmaningar/behov som de adresserar.  

Insatser kopplade till kompetensförsörjning 
Inriktningen för insatser som föreslås för att möta den utmaning som kompetensförsörjningen 
innebär kan lite grovt delas upp i två typer. Det handlar dels om insatser inom ramen för utflödet 
från utbildningsystemet samt dels om insatser för att matcha och validera befintlig kompetens. Det 
återfinns även ett tredje insatsområde (attraktionskraft) som berör bland annat detta. Vi har dock 
valt att lägga det under en egen rubrik. 

Avseende den första typen insatser – om utflödet från utbildningssystemet – vill man se fler 
yrkesutbildningar med inriktning mot de behov näringslivet har. Tillväxtmedlen skulle inom detta 
riktas mot att finansiera yrkeshögskoleutbildningar (ihop med andra aktörer), bidra till att 
koordinera och stötta företag i att driva utbildningsinsatser tillsammans samt att tillskapa resurser 
för att kunna koordinera utbildningar i hela regionen mot de behov som näringslivet upplever (här 
kan återkopplas till samverkansformen i avsnittet ovan). I mångt och mycket görs dessa insatser i 
kommunerna och även kompetens/branschråd. Tillväxtmedlen skulle här fungera som att förstärka 
och fördjupa dessa pågående processer. 

Den andra typen av insatser handlar om att fånga upp och matcha den befintliga kompetens som 
finns. Här pekas på validering av kompetens som ett möjligt insatsområde för tillväxtmedlen att 
finansiera insatser inom. Det handlar då om att genom tillväxtmedel stötta företag (framförallt små 
och medelstora företag) med att göra en strukturerad bedömning och värdering av kompetens som 
en person besitter, oberoende av hur de förvärvats. 

Syftet med detta skulle vara att bidra till att företag får en bättre insikt vilka kompetenser man 
saknar, vilka kompetens som faktiskt finns inom företaget samt påbörja ett arbete med 
kompetensbehov som en strategisk fråga. Då mindre företag ofta saknar HR-specialister kan 
branschvalidering därmed hjälpa ledare och medarbetare att få syn på den kompetens som finns 
(eller inte finns) i företaget. Erkännande av kompetens genom t.ex. kompetensintyg eller 
yrkesbevis/certifikat är viktigt både för individen och för arbetsgivaren. Inte minst vid rekrytering 
eller nyanställning är det viktigt att kunna visa sin kompetens för att kunna matchas mot den 
kompetens som krävs. 

Nära kopplat till detta är hur utrikesföddas kompetens på bästa sätt kan tillvaratas. Det handlar både 
om att kunna validera dessas kunskaper samt stötta med t.ex. språkundervisning – även detta lyfts 
fram som ett möjligt insatsområde att finansiera insatser inom.  

Insatser kopplade till innovation och konkurrenskraft 
Ur intervjuerna framkommer ett antal förslag på insatser för att stärka näringslivets långsiktiga 
konkurrenskraft. Det handlar framförallt om att utveckla samverkan både mellan företag som mellan 
företag och lärosäten/ institut i regionen. 

Ett område som lyftas är att bygga upp klustermiljöer kring ytterligare en eller ett par av 
regionensspetsbranscherna. Tanken är att tillvarata det faktum att Sjuhärad har starka 
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koncentration av ett antal branscher, och att arbeta fr att bygga upp och stärka klustermiljöer kring 
dessa. Smart Textiles är ett exempel på hur detta kan göras, men detta är en satsning med, 
sammanhanget betydande resurser och delvis ett nationellt/storregionalt perspektiv. Att använda 
tillväxtmedel – gärna genom uppväxling gentemot exempelvis europeiska regionalfonden – för att 
bygga upp en klustermiljö kring någon av regionens andra spetsområden tas upp som ett 
utvecklingsområde för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften.  

Nära kopplad till ovanstående är att arbeta för att stöta och utveckla kunskapsintensiva branscher i 
regionen. Sjuhärad är idag hemvist åt såväl globalt verksamma bolag och leverantörer till 
storföretag. Även om företagen inte själva behöver identifiera sig som kunskapsintensiva rymmer 
dessa en hög en kompetens, och arbetar på en globalt konkurrensutsatt marknad. Att arbeta för att 
stärka dessa genom att exempelvis synliggöra dessa och ”identifiera” detta som ett 
kompetensområde i regionen, bygga nätverk och närmare kring vilka gemensamma behov dessa 
företag har.  

Ett tredje insatsområde som tas upp handlar om att arbeta för att stärka kopplingen mellan 
regionens näringsliv och innovationsmiljöerna i Västra Götaland. Detta för att säkerställa ett 
kunskaps- och kompetensinflöde in i företagen. Det kan exempelvis handla om att bygga enkla 
ingångar för små- och medelstora företag till högskola och forskningsinstitut, för att på så sätt hitta 
samarbeten, stötta företag med utvecklingscheckar för att kunna använda sig av forskare eller 
experter för att utveckla sin verksamhet.  

Insatser kopplade till att öka Sjuhärads attraktionskraft 
Flera intervjuade tar upp frågan om attraktivitet och att utveckla Sjuhärads attraktionskraft för 
företag och människor. Detta tas i intervjuerna upp från olika perspektiv – dels som ett sätt att möta 
kompetensbrist dels som en viktig faktor för att attrahera investeringar, och arbetstillfällen till 
regionen.  

Att genomföra insatser med mål att bidra till att stärka bilden av Sjuhärad som en attraktiv region 
att leva och verka tas upp som ett sätt att få flera att flytta in till regionen, men också – att förmå 
fler att stanna kvar efter avslutad utbildning. Något som skulle bidra till att minska 
kompetensbristen. Insatser som tas upp handlar både om marknadsföring och synlighet. I detta lyfts 
besöksnäringens betydelse – då det är en näring som i mångt och mycket är med och formar den 
mentala bilden av en region eller kommun.  

Ett annat spår som tas upp i intervjuerna är frågan om hur man kan arbeta för att skap attraktiva 
platser, och om och hur man kan arbeta med platsutveckling för att göra det mer attraktivt att flytta 
till eller stanna i regionen. I intervjuerna framkommer inte konkreta förslag på insatserna – däremot 
ser flera detta som en möjlig inriktning för insatser som tillväxtmedlen kan vara med och finansiera.  

Attraktivitet är också kopplat till möjligheterna att attrahera investeringar till regionen, både 
nationellt men även internationellt. Det är få intervjuade som pekat på detta som ett behov för 
regionen, kan tilläggas Däremot är det en av flera potentiella resultat från att arbeta för en ökad 
attraktivitet som tas upp i intervjuerna. 

Insatser kopplade till tillgång till lån och krediter 

De insatser som tas upp för att möta utmaningen kring tillgång av lån och krediter för framförallt 
små- och medelstora företag innebär i hög grad om att via tillväxtmedel finansiera insatser från 
aktörer som arbetar med rådgivning, matchning och kunskapsstöd till företag som är i behov 
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finansiering. Det handlar om att kartlägga behov, arbeta uppsökande och matcha företag med 
potentiella finansiärer. Till stora delar är detta insatser som ofta görs av aktörer verksamma i ett 
företagsfrämjande system. Tillväxtmedlen används då framförallt för att ge resurser för dessa att 
växla upp sitt arbete. 

Insatser för ökat företag och entreprenörskap 

Även om vi ovan kunde se att Sjuhärad både har ett högt företagande och en förhållandevis god 
etableringsfrekvens pekar fler på vikten av att ha ett kontinuerligt arbete för att stötta 
entreprenörer och nyföretagande. Som vi såg ovan ses detta som ett en viktig del i att rusta 
regionen för lågkonjunktur, genom att bidra till en minska ensidighet och, förhoppningsvis, en större 
branschbredd.  

De insatser som tas upp i intervjuerna handlar i hög grad om att stötta näringslivsfrämjande aktörer 
med grund/basfinansiering för att bedriva arbete i regionen. Man trycker i intervjuerna särskilt på 
vikten av att arbeta i samtliga kommuner. Insatser som tas upp är rådgivning kring företagande, stöd 
i att hitta samarbeten och kompetensutveckling. Målgrupperna utgörs av såväl potentiella 
företagare och befintliga företag som vill ha och behöver stöd för att växa. 

Sammanfattande bild 
Vi har i tabellen nedan ställt samman de förslag på insatser som framkommit samt vilka utmaningar 
och behov de är tänkta att adressera.  

Tabell 4. Sammanfattande över insatser 

Form för insatser För att möta utmaning/behov 

Samverkan (i praktiken) Minska risken för suboptimering, överlapp 
och minskat lärande/erfarenhetsutbyte 

Mix av insatser (långsiktighet / korta riktade 
insatser) 

Möter egentligen inget konkret behov, 
däremot en önskan från flera informanter, 
av olika skäl. 

Uppväxling Tillskapa större volym av finansiering in i 
”systemet”. Ge en större tyngd och 
möjlighet till att nå resultat. 

Förslag på insatser   

Validering av kompetenser Kompetensbrist 

Stötta framtagande av utbildning/ öka 
utflödet från utbildningsystemet 

Kompetensbrist 

Sjuhärad attraktionskraft  Kompetensbrist, investeringar 
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Kluster/branschsatsning på spetsbranscher Innovation, stärkt konkurrenskraft 

Samverkan med 
högskolor/innovationsmiljöer 

Innovation, stärkt konkurrenskraft 

Rådgivning kring finansiering, matchning 
mot att investera 

Tillgång av finansiering 

Stöd och rådgivning till entreprenörer Utveckla befintliga SME, stötta 
entreprenörskap 

 



 
 
  ÄRENDE 8 
   
Handläggare Linda Bergholtz Utfärdat 2019-04-04 
Telefon  0729-649697  
Epost  linda.bergholtz@borasregionen.se Dnr 2019/SKF0129 

Löneväxling till pensionsförsäkring för anställda 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
att löneväxling till pensionsförsäkring för anställda införs under 2019 enligt förslag 
 

Ärendebeskrivning 
I syfte att stärka kommunalförbundets möjlighet att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare i 
konkurrens med andra arbetsgivare, vill kommunalförbundet erbjuda möjlighet till löneväxling till 
pensionsförsäkring. 
 
Löneväxlingen sker via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag som betalas till en av medarbetaren 
vald pensionsförsäkring. Lägsta bruttolöneavdrag är 1 000 kr/mån och högsta är två 
inkomstbasbelopp/år. Erbjudandet riktar sig till alla tillsvidareanställda som omfattas av KAP-
KL/AKAP-KL. 
 
Kostnadsneutralitet 
Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunalförbundet. Medarbetare får därför ett tilläggsbelopp 
motsvarande skillnaden mellan kommunalförbundets kostnad för lön och kostnad för pensionspremie. 
Skillnaden är för närvarande (2019) 6 %, men kan komma att förändras i framtiden.  
 
Tilläggsbeloppet betalas ut månatligen till vald försäkring tillsammans med bruttolöneavdraget. 
 
Kostnadsneutraliteten innebär också att kollektivavtalade förmåner som tjänstepension, sjuklön, etc. ska 
beräknas på lön innan löneväxling. Lön innan löneväxling ska även ligga till grund för framtida 
lönerevisioner och vid beräkning av lönerelaterade tillägg och avdrag som till exempel semesterlönetillägg. 
 
Eget val 
Den anställde väljer själv om premien ska placeras i traditionell försäkring eller fondförsäkring och om 
försäkringen ska tecknas med eller utan återbetalningsskydd. Försäkringsbolag anvisas av 
kommunalförbundet. 
 
Medarbetare som vill löneväxla erhåller individuell rådgivning av pensionsrådgivare som 
kommunalförbundet utser. 
 
Utbetalning 
Pensionsåldern är 65 år men pensionen kan börja betalas ut från 55 års ålder efter överenskommelse med 
försäkringsbolaget. Pensionen betalas ut livsvarigt eller under en begränsad tid. Kortast utbetalningstid är 
fem år. 

Bilagor 
1. Regler avseende löneväxling till pensionsförsäkring 
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Regler avseende löneväxling till pensionsförsäkring 
Inledning 
Samtliga tillsvidareanställda har möjlighet att löneväxla via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. 
Erbjudandet syftar till att stärka kommunalförbundets möjlighet att attrahera och behålla kompetenta 
medarbetare. 
 
En löneväxling innebär att den anställde byter en bestämd del av sin bruttolön mot att motsvarande del, 
plus tillägg, inbetalas till en pensionsförsäkring i ett valt försäkringsbolag enligt den anställdes önskemål, 
gällande upphandling samt dessa regler. 
 
Löneväxling kompletterar de pensionsåtaganden som i övrigt gäller enligt lag och kollektivavtal samt 
eventuellt privat sparande. Löneväxlingen bygger på ett kostnadsneutralt synsätt, vilket innebär att 
kommunalförbundets kostnader ska vara desamma oberoende av om löneväxling sker eller inte. Det 
belopp som växlas ska höjas för att utjämna skillnaden mellan arbetsgivaravgifter och den lägre kostnad 
som förbundet har för att betala löneskatt på tjänstepensionspremien.  
 
Kostnadsneutraliteten innebär också att löneväxlingen inte ska påverka den anställdes ordinarie 
tjänstepension. Bruttolönen före växling ska därför även fortsättningsvis vara pensionsgrundande för 
tjänstepensionen. Bruttolönen före växling ska även ligga till grund för framtida lönerevisioner samt vid 
beräkning av lönerelaterade tillägg och avdrag, till exempel semesterlönetillägg och sjukavdrag.  
 
Erbjudandet innebär sammanfattningsvis 

• en möjlighet till en förmån till lägre kostnad jämfört med om samma förmån betalas med nettolön 
• att nettolönen efter skatt och löneväxling blir lägre 
• att premieavsättningen till tjänstepensionen blir oförändrad 
• en möjlighet till högre total pension 

Personkrets  
Erbjudandet riktas till samtliga tillsvidareanställda inom kommunalförbundet som omfattas av KAP-
KL/AKAP-KL. 

Individuellt avtal  
Avtal tecknas mellan kommunalförbundet (arbetsgivaren) och den anställde. Avtalet gäller tillsvidare. 

Pensionssparandet  
Pensionssparandet placeras, enligt den anställdes val, i en traditionell pensionsförsäkring eller i en 
fondförsäkring. Försäkringen kan tecknas med eller utan återbetalningsskydd. Valbart bolag anvisas av 
arbetsgivaren. 
 
Pensionsförsäkringen är en tjänstepensionsförsäkring, vilket innebär att kommunalförbundet är 
försäkringstagare och ägare till försäkringen. 
 
Den försäkrade (den anställde) är förmånstagare samt betraktas som försäkringstagare när det gäller att 

• lägga till eller ta bort återbetalningsskydd 
• välja utbetalningsålder och utbetalningstid 
• välja fonder och att omplacera fondandelar som hör till försäkringen 
• förordna eventuell förmånstagare för dödsfall 

Beloppsgränser och premietillägg 
Lägsta belopp att löneväxla är 1 000 kr/mån och max belopp är två inkomstbasbelopp/år, (10 733 
kr/mån 2019). Det är olämpligt att löneväxla lön understigande gränsen för statlig inkomstskatt, (42 033 
kr/mån 2019). 
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Som tillägg till det löneväxlade beloppet erhåller den anställde ett premietillägg baserat på del av 
mellanskillnaden mellan arbetsgivaravgifter på lön och den särskilda löneskatten på pensionspremier. För 
närvarande (2019) är tillägget 6 %. 

Inbetalning  
Kommunalförbundet inbetalar månadsvis pensionssparandet inklusive premietillägg till det bolag den 
anställde valt. 

Ändring av löneväxlat belopp samt uppehåll 
Om den försäkrade vill höja eller sänka löneväxlat belopp är varseltiden tre månader. Ändringen ska vara 
skriftlig. 
 
Om det inte finns förutsättningar för att kunna göra fullt löneavdrag, exempelvis vid sjukdom, 
föräldraledighet och tjänstledighet, görs inte någon löneväxling alls för denna månad.  

Löneväxlingens påverkan på underlag för beräkning av tillägg och avdrag  
Löneväxlat belopp påverkar inte underlagen för beräkning av lönerelaterade tillägg och avdrag, sjuklön 
eller pensionsförmåner enligt gällande kollektivavtal. Dock påverkas ersättningen från AGS-KL vid 
beviljad sjukersättning. 

Att tänka på  
Under gränsen för när statlig inkomstskatt betalas är det direkt olämpligt att löneväxla, (42 033 kr/mån 
2019). 
 
Mest förmånligt är det att löneväxla inkomster som överstiger gränsen för intjänande av allmän pension, 
8,07 ibb. För 2019 innebär det en lön över 43 309 kr/mån. Inkomst över 8,07 ibb genererar inga förmåner 
i de gemensamma välfärdssystemen. 
 
Övriga tak för förmånsgränser som exempelvis föräldrapenning och sjukpenninggrundande inkomst är 
väsentligt lägre än gränsen för statlig inkomstskatt. 

Rådgivning och förmedling av försäkring 
Alla anställda som uppfyller villkoren för löneväxling erbjuds individuell rådgivning av extern förmedlare i 
syfte att säkerställa att löneväxlingsnivå, återbetalningsskydd och risknivå vid val av förvaltning 
överensstämmer med den försäkrades förutsättningar och livssituation. 

Utbetalning 
Pensionsåldern är 65 år men pensionen kan börja betalas ut från 55 års ålder efter överenskommelse med 
försäkringsbolaget. Pensionen betalas ut livsvarigt eller under en begränsad tid. Kortast utbetalningstid är 
fem år. 

Avtalets upphörande          
Avtalet upphör att gälla på den anställdes begäran under pågående anställning, om anställningen på 
förbundet upphör eller på arbetsgivarens begäran om skattereglerna, annan lagstiftning eller förhållandena 
i övrigt förändras. 
 
Uppsägning ska göras skriftligt och uppsägningstiden är tre månader. 
 
Vid dödsfall upphör avtalet att gälla från tidpunkten för dödsfallet.    
 



 
 
  ÄRENDE 9 
   
Handläggare Anna Laang Utfärdat 2019-04-04 
Telefon  0732-001173  
Epost  anna.laang@borasregionen.se Dnr 2019/SKF0112 

Projekt Kompetensslussen 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
att ställa sig bakom ansökan till Tillväxtverket för projektet Kompetensslussen – Integration i regional 
kompetensförsörjning där Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund står som ansvarig projektägare 
 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tillväxtverket har utlyst medel under rubriken ”Stärk integrationsperspektivet i din regions 
kompetensförsörjningsarbete!” med sista ansökningsdag 2019-02-18. Ett krav för att vara 
bidragsmottagare var att en region-/alternativt ett kommunalförbund ställde sig bakom som projektägare. 
Ett prioriterat mål för regional utveckling i Boråsregionen är att säkerställa nödvändig kunskap och 
kompetens samt att utveckla samordningen inom utbildningssystemet. 
 
I Boråsregionen har Nordiska Textilakademin (f d PROTEKO) och Borås Vuxenutbildning samrått för 
att utveckla en idé som idag inte ingår i ordinarie utbildningsverksamhet i Västra Götalandsregionen. 
Parterna ska genomföra utvecklingsinsatsen och bli garanter för att det operativa arbetet bedrivs enligt 
innehåll i projektansökan. Pilotprojektet ska ha rubriken ”Kompetens-slussen textil” och målgruppen ska 
vara nyanlända kvinnor.  

Ärendebeskrivning 
Tillväxtverket har utlyst medel under rubriken ”Stärk integrationsperspektivet i din regions 
kompetensförsörjningsarbete!” med sista ansökningsdag 2019-02-18. Ett krav för att vara 
bidragsmottagare var att en region-/alternativt ett kommunalförbund ställde sig bakom som projektägare.   
 
Bakgrunden till utlysningen är att Regeringen beslutade 2018-03-01 att uppdra åt Tillväxtverket att, i 
samverkan med aktörer med regionalt utvecklingsansvar, genomföra en satsning för stärkt 
integrationsperspektiv i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Tillväxtverket ska utveckla 
integrationsperspektivet i det regionala tillväxtarbetet med fokus på kompetensförsörjnings-området 
genom bl.a. stöd, metodutveckling och lärande till aktörer med regionalt utvecklingsansvar. I 
genomförandet ska särskild hänsyn tas till hur kompetenser från nyanlända kvinnor kan tas tillvara för att 
möta arbetslivets behov av kompetens på kort och lång sikt. 
 
I Boråsregionen har Nordiska Textilakademin (fd PROTEKO) och Borås Vuxenutbildning samrått för att 
utveckla en idé som idag inte ingår i ordinarie utbildningsverksamhet i Västra Götalandsregionen. Parterna 
ska genomföra utvecklingsinsatsen och bli garanter för att det operativa arbetet bedrivs enligt innehåll i 
projektansökan. Pilotprojektet ska ha rubriken ”Kompetens-slussen textil” och målgruppen ska vara 
nyanlända kvinnor. Merparten av dessa ska förhoppningsvis erbjudas sysselsättning efter projektperioden. 
  



 
  
 
Projektet kommer utveckla en kompetenssluss, dvs en samverkande process för branschvalidering-
>kursvalidering->utbildning->praktik->arbete, för branscherna textil och restaurang. Denna modell finns 
inte idag inom ordinarie verksamhet, vilket betyder att projektets insatser kommer vara separat och verka 
som en testbädd/pilotprojekt. Efter projektet är målet att integrera modellerna i befintlig verksamhet. 
Projektperiod är 2019-06-01-2020-12-31. 
 
Projektägare blir Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Nordiska Textilakademin (f d PROTEKO) 
och Borås Vuxenutbildning har det direkta ansvaret för genomförande, uppföljning, administration, 
ekonomi och utvärdering. Direkta samarbetspartners i insatsplanering och genomförande blir Validering 
Väst. Projektägarskapet innebär inga kostnader för förbundet. Västra Götalandsregionen Regionala 
utvecklingsnämnden ställer sig bakom projektet. 
 
Ett samverkansavtal har tecknats mellan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och 
samverkansparterna Borås stad Vuxenutbildning och Stiftelsen Proteko/Nordiska Textilakademien för att 
reglera ansvars- och rollfördelning i projektet.  

Bilagor 
1. Ordförandebeslut 2019-02-18 
2. Samverkansavtal 
3. Beslut om stöd 2019-04-04 

Ärendets gång 
2019-01-10 Utlysningsperiod inleds 
2019-02-18 Ordförandebeslut 
2019-02-18 Sista ansökningsdag 
2019-03-26 Presidium 
2019-04-02 Beslut om stöd 
2019-04-16 Direktion 
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Sida 1 (8) Tillväxtverket  

   Sjuhärads Kommunalförbund 

   Att: Anna Laang 
   Skaraborgsvägen 1A 
   50630  Borås 
 
 

Beslut om stöd 
 

Stödmottagare: Sjuhärads Kommunalförbund 
Org. nr:  222000-1008 
Projektnamn:  Kompetensslussen  
Ärendeid:  20202408 
Diarienummer:  
 
 

Beslut om stöd 
 

Tillväxtverket beviljar Sjuhärads Kommunalförbund stöd för att genomföra projektet 
Kompetensslussen enligt ansökan inkommen 2019-02-18. Stödet uppgår till 98,63 % av faktiska 
kostnader och 49,96 % av total finansiering, dock med högst 1 857 000,00. 
 
Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet 
inom den regionala tillväxtpolitiken.  
 
För stödet gäller allmänna villkor enligt Bilaga 1 och de särskilda villkor som framgår nedan.  
Beslutet kan inte överklagas. Ta bort gulmarkerad text i de fall tillämplig förordning reglerar att 
beslutet kan överklagas. 

Motivering till beslut 

Tillväxtverket beviljar stöd av följande skäl: 
Projektet ska utveckla och pröva verktyg för validering samt genomföra yrkesutbildning för 
vuxna inom sömnadsyrket. Ett yrke med växande efterfrågan i regionen och modebranschen 
överlag och samtidigt bristande tillgång på utbildad och kompetent arbetskraft. Bland 
nyanlända/utrikes födda kvinnor och män finns personer med tidigare relevant yrkeserfarenhet 
som bedöms kunna få arbete efter validering och kompletterande yrkesutbildning. Projektet 
genomförs i samverkan mellan Boråsregionen, Borås kommun, Stiftelsen Proteko, 
Arbetsförmedlingen mfl aktörer. 

Projektperiod 

2019-06-01 - 2020-12-31 

Projektbeskrivning 

Syfte: Under 2016-2017 genomfördes förstudien Konfektion 4.0 (se konfektionsfrabriken.se) 
med medfinansiering av AMIF-fonden. En utkomst av detta är tydlig: "För svenska textil och 
modeföretag är det angeläget att ta tillvara på textil kompetens hos nyanlända. För att kunna 
matcha nyanlända till relevanta jobb är det viktigt att kunna validera och kompetensutveckla 
nyanländas kompetenser. Kompetensförsörjning är något som bör vara en del av ett större 
sammanhang där validering är ett verktyg av flera. En av de särskilt utsatta grupperna på 
arbetsmarknaden är kvinnor som idag utgör den största gruppen av arbetslösa migranter. Vår 
behovsanalys riktad till målgruppen visar att särskilda insatser behövs för att nå ut till kvinnor 
och förebygga det utanförskap som kvinnor riskerar att fastna i under de första åren i det 



  
Beslutsdatum 
2019-04-02 
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mottagande landet." (Sid 10, Rapport Behovsanalys, Förstudien Konfektion 4.0) Med denna 
utgångspunkt har textilbranschen identifierat fem gemensamma problem och som projektet 
Kompetensslussen bidrar till att lösa: 1. Det finns idag ingen vedertagen samordnad 
valideringsmodell för textilbranschen. Som förvaltare av standarden för branschvalidering inom 
textil ges Stiftelsen Proteko möjligheten att, inom ESF-projektet BOSS (Branschvalidering ¿ 
Operativ och Strategisk Samverkan), som partner ta fram en branschvalideringsmodell för 
textilbranschen, kopplad till den svenska referensramen för kvalifikationer, SeQF. 
Branschvalideringsmodellen behöver också testas och prövas, något som inte är målsättningen 
inom ramen för projektet BOSS. (https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/Validering1/ESF-
projektet-BOSS/) (https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2018/Viktigt-for-svensk-
textilbransch-att-ta-fram-valideringsmodell/) Projektet BOSS (Branschvalidering Operativ och 
Strategisk Samverkan) ambitioner är att främja ökad nytta och användning av branschvalidering 
för arbetsgivare och individer, samt att bredda branschvalidering till att omfatta fler 
verksamhetsområden i ett mer sammanhållet system för valideringstjänster. Utgångspunkten 
för projektets aktiviteter är den svenska referensramen för kvalifikationer, SeQF, som används 
som standard för branschvalidering av yrkeskompetens. 2. Kursvalidering och 
branschvalidering saknar idag en given samordning. Detta leder till ineffektiv 
kompetensförsörjning. 3. Det finns på Skolverket som för många andra yrkesområden inget 
givet yrkespaket för gymnasiala kurser kopplat till textilbranschens behov. Det finns därmed 
ingen gemensam standard för innehållet i en kursvalidering inom textil. 4. Branschens kunskap 
om målgruppen och givna modeller för kompetensförsörjning är låg. Även 
utbildningsanordnarnas kunskap om branschens behov och målgruppens kompetens är 
otillräcklig. 5. De aktörer som finns inom kompetensförsörjning är inte tillräckligt väl 
samordnande, till exempel branschorganisationer, utbildningsanordnare och 
Arbetsförmedlingen, vilket leder till otillfredsställande matchning. Kompletterande information i 
separat dokument./EJ 
 
Vad projektets aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort sikt: 
Nyanlända kvinnors kompetenser tas tillvara genom validering. Efterföljande utbildning och 
praktik, leder i förlängningen till arbete. Företag inom textilbranschen får förtroende för de 
nyanlända kvinnornas kompetens samt förstår nyttan av validering som verktyg och 
evidensbaserat underlag för en persons reella kompetens. Av den pilotgrupp om 15 nyanlända 
kvinnor är målet att 10 erbjuds sysselsättning efter praktikperioden. Detta uppnås genom: 1. En 
samordnad kurs- och branschvalidering inom området textil. 2. Minst ett framtaget yrkespaket 
inom området textil på Vuxenutbildningen i Borås, som ingår i Boråsregionens Yrkesvux . 3. En 
ökad kunskap hos företagen inom textilbranschen om målgruppen och hur företagen kan jobba 
med kompetensförsörjning genom validering 4. En bättre samordning inom textil 
kompetensförsörjning mellan aktörer, till exempel kommunal vuxenutbildning, 
branschorganisationer och Arbetsförmedlingen, Kompletterande information i separat 
dokument./EJ 
 
Vilka effekter ska projektet uppnå på lång sikt: 
Företagen ser nyanlända kvinnor som en viktig del i kompetensförsörjningen och att företag och 
utbildningsanordnare använder den i projektet framtagna valideringsmodellen som en metod 
för att effektivisera kompetensförsörjningen. Modellen ska vara överförbar och möjlig att skalas 
upp till andra branscher. För att projektets processer ska kunna implementeras i ordinarie 
verksamhet, kommer en affärsmodell utvecklas under projekttiden. Kompletterande 
information i separat dokument./EJ 
 
Indikatorer:  
 
Namn Värde Måttenhet Kommentar 
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Namn Värde Måttenhet Kommentar 
Antal framtagna 
kunskapsunderlag, strategier och 
program. 

2 Stycken 
 

 
 

Tid- och aktivitetsplan 

Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

A1. Arbetspaket 1 Breddad rekrytering - Detta är en 
huvudrubrik på ett arbetspaket, dvs 
ingen egen aktivitet. - Kostnaden är 
summan av delaktiviteter (enhet är 
tusentals kronor) 

2019-06-01 - 
2020-03-31 

 

 
A1.1 Kartlägga 
branschen 

Kartlägga branschens behov av 
kompetens och få en konkret 
uppfattning om antal möjliga praktik- 
och arbetstillfällen 

2019-06-01 - 
2019-09-30 

79 

 
A1.2 Öka branschen 
medvetenheten om 
möjligheten med 
validering, yrkesvux 
och målgruppen samt 
hur praktik & jobb kan 
finansieras 

Genomföra seminarier (2st) och work 
shops (2st) Vid dessa tillfällen ska 
branschföreträdare, företag inom 
textilbranschen och andra 
intressenter ges möjlighet till ökad 
kunskap om den dolda kompetens 
som finns hos våra nyanlända och 
vilka möjligheter Vuxenutbildning och 
Yrkeshögskola och arbetsförmedling 
att bidra till att ta del av denna 
kompetens i företagen. Detta sker dels 
genom seminarier med olika 
föredragare men också genom 
workshops där de olika parterna möts 
och tillsammans kan diskutera frågan 
och hitta vägar framåt. 

2019-10-01 - 
2020-03-31 

376 

 
A1.3 Identifiera antal 
möjliga arbetstagare 

Identifiera potentiella arbetstagare 
för att få en konkret uppfattning om 
antalet. Av dessa kommer 15 att 
erbjudas deltagande i projektet. 

2019-06-01 - 
2019-09-30 

81 

 
A1.4 Öka målgruppens 
intresse för branschen 

Genomföra en minimässa där man 
introducerar branschen och 
studiebesök hos möjliga praktik- och 
arbetsställen 

2019-10-01 - 
2020-03-31 

134 

 
A2. Arbetspaket 2 Validering 2019-06-01 - 

2019-12-31 

 

 
A2.1 Ta fram Ta fram yrkespaket med gymnasiala 2019-06-01 - 135 
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Yrkespaket kurser och kursmoment enligt 
Skolverket och som behövs för att 
uppnå branschen krav på 
kvalifikationen Industrisömnad 
genom att anordna fem 
sammankomster för 
branschföreträdare där 
projektledaren redovisar och 
stämmer av förslag. 

2019-12-31 

 
A2.2 Ta fram en 
modell för 
kursvalidering enligt 
Skolverkets direktiv 
för Yrkesvux 

Pedagoger tar fram enligt Skolverkets 
direktiv en modell för kursvalidering 
tillsammans med projektledare från 
såväl bransch som kommunal 
vuxenutbildning 

2019-06-01 - 
2019-12-31 

145 

 
A2.3 Samordna 
bransch- och 
kursvalidering 

Valideringen ska både baseras på 
kraven för branschvalidering 
(framtagna i BOSS-projektet med 
kvalifikation nivå SeQF 4) och 
validering enligt Skolverkets direktiv 
för Yrkesvux. Det ska tydligt framgå 
med vilka kurser och kursmoment 
som den som blivit validerad behöver 
komplettera. 

2019-06-01 - 
2019-12-31 

131 

 
A3. Arbetspaket 3 Genomförande med pilotgrupp 2020-01-01 - 

2020-11-30 

 

 
A3.1 Rekrytera och 
validera nyanlända 
med fokus på kvinnor 

I samverkan med den kommunala 
arbetslivsförvaltningen och 
Arbetsförmedlingen rekrytera 
deltagare med erfarenhet av intresse 
för branschen. De valideras därefter i 
enlighet med den framtagna 
gemensamma modellen för bransch- 
och kursvalidering. 

2020-01-01 - 
2020-03-31 

218 

 
A3.2 Fastställa vilka 
delar i yrkespaketet 
som ska kompletteras. 

En antagning till utbildning görs och 
utifrån den gjorda valideringen 
skapas individuella studieplaner för 
de deltagare som är antagna till 
utbildningen. 

2020-04-01 - 
2020-04-30 

53 

 
A3.3 Förbereda för 
praktik och arbete 
genom studiebesök 

I ett tidigt skede i utbildningen och 
parallellt med den kopplas deltagarna 
mot möjliga praktikföretag genom 
personliga kontakter. 

2020-05-01 - 
2020-10-31 

62 

 
A3.4 Planera och 
genomföra utbildning 

Utbildningen genomförs inom ramen 
för Yrkesvux . Målet är att 15 personer 
i målgruppen utbildas. Om det i 

2020-05-01 - 
2020-10-31 

588 
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valideringen skulle visa sig att den 
efterföljande utbildningen inte ryms 
inom projekttiden kommer deltagaren 
att erbjudas fullföljd utbildning efter 
att projektet har avslutats. 

 
A3.5 Ordna och 
genomföra praktik 

Utbildningen övergår till praktik 
alternativ varvas med praktik, allt 
beroende på individernas 
förutsättningar företagens eller 
möjligheter. 

2020-08-01 - 
2020-10-31 

340 

 
A3.6 Kontroll av 
kompletterad 
utbildning och 
branschvalidering är 
uppfylld. 

Efter deltagarens avslutade utbildning 
och praktik görs en ny avstämning 
mot den validering som gjordes 
inledningsvis. Finns behov av 
komplettering görs den. Ett bevis på 
uppnådda kompetenser och betyg på 
genomförda kurser utfärdas. 

2020-11-01 - 
2020-11-30 

90 

 
A4. Arbetspaket 4 Matchning mot arbete 2020-07-01 - 

2020-11-30 

 

 
A4.1 Genomförande av 
olika aktiviteter 

Genomförande, utvärdering och 
uppföljning av olika aktiviteter som 
till exempel studiebesök, work shops, 
speed dating och jobbmässa. Syftet är 
att få fram lämpliga aktiviteter för att 
matcha målgruppen mot branschen. 

2020-07-01 - 
2020-11-30 

215 

 
A4.2 Test och 
utvärdering av olika 
digitala hjälpmedel 

Identifiering och utvärdering av olika 
digitala hjälpmedel, som till exempel 
appar eller plattformar. Syftet är att få 
mer kunskap om relevanta digitala 
hjälpmedel och vad som fungerar bäst 
för målgrupp och bransch. 

2020-07-01 - 
2020-11-30 

201 

 
A5. Arbetspaket 5 Utveckla en affärsmodell 2020-09-01 - 

2020-11-30 

 

 
A5.1 Utveckla 
affärsmodell 

För att projektets processer ska 
kunna implementeras i ordinarie 
verksamhet utvecklas en affärsmodell. 

2020-09-01 - 
2020-11-30 

40 

 
Projektledning Med projektledning avses - uppstart 

av projekt - styrgruppsmöten - 
projektadministration - 
projektledning - processledning av 
aktiviteterna 

2019-06-01 - 
2020-12-31 

724 

 
Slutrapport Framtagning av slutrapport 2020-11-01 - 

2020-12-31 
105 
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Budget (Kostnads- och finansieringsplan) 

 

Kostnad 
 

Kostnadsslag 2019 2020        Totalt 

Personal 589 500 1 089 240        1 678 740 

Externa 
tjänster 50 000 54 000        104 000 

Resor och logi 42 000 58 000        100 000 

Summa 
kostnader 681 500 1 201 240        1 882 740 

Projektintäkter         

           

           

Summa 
faktiska 
kostnader 681 500 1 201 240        1 882 740 

Bidrag annat än pengar          

Offentligt 
bidrag i annat 
än pengar 30 500 707 760        738 260 

Privat bidrag i 
annat än 
pengar 441 000 655 000        1 096 000 

Summa 
bidrag i annat 
än pengar 471 500 1 362 760        1 834 260 

Summa totala 
kostnader 1 153 000 2 564 000        3 717 000 

 
 

 

Finansiering 
Finansiär 2019 2020 

 
      Totalt 

Offentligt bidrag annat än pengar          

Borås kommun 12 000 125 000        137 000 

Borås kommun 0 528 000        528 000 

Borås kommun 7 125 21 090        28 215 

Västra 
Götalandsregionen 1 250 3 700        4 950 

Arbetsförmedlingen 6 000 17 760        23 760 

Myndigheten för 
yrkeshögskolan 4 125 12 210        16 335 

Total offentligt bidrag 
annat än pengar 30 500 707 760        738 260 

Offentlig kontantfinansiering          

Kommunalförbundet 
Sjuhärad 6 500 19 240        25 740 
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Finansiär 2019 2020 
 

      Totalt 

           

Total offentlig 
kontantfinansiering 6 500 19 240        25 740 

Total offentlig 
finansiering 37 000 727 000        764 000 

Privata bidrag annat än pengar          

Branschrepresentanter, 
företag, 
praktikhandledare 144 000 551 000        695 000 

Stiftelsen Proteko 79 000 69 000        148 000 

Stiftelsen Proteko 218 000 35 000        253 000 

Total privat bidrag annat 
än pengar 441 000 655 000        1 096 000 

Privat kontantfinansiering          

           

Total privat 
kontantfinansiering          0 

Total privat finansiering 441 000 655 000        1 096 000 

 

 

Stöd 

 
Finansiering 2019 2020        Totalt 
19.1.1 Regionala 
tillväxtåtgärder 
Integration i regional 
kompetensförsörjning 

675 000 1 182 000        1 857 000 

 

 

Sammanställning (Stödprocent) 

Stödandel av faktiska kostnader:  98,63 % 

Stödandel av stödgrundande finansiering: 49,96 % 

Stödandel av total finansiering:  49,96 % 

Andel annan offentlig finansiering:  20,55 % 

Andel privat finansiering:   29,49 % 

Rapportering och begäran om utbetalning 
Stödet utbetalas i efterhand efter redovisning av faktiska utgifter 
Ansökan om utbetalning samt lägesrapporter ska lämnas 20191130, 20200530, 20201130 + i samband 
med slutrapport. 
 

Sista datum för slutrapport 
2021-01-29 

Allmänna villkor för stöd 

Se bilaga 
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Särskilda villkor 

Stöd betalas ut under förutsättning att Tillväxtverket erhåller medel för genomförande av uppdraget 
från regeringen. Gäller för insatserna under perioden 2019-2020. Sista dag för att upparbeta 
kostnader i projektet är den 31 december 2020. Stödmottagaren ska medverka i de aktiviteter för 
uppföljning och utvärdering som Tillväxtverket kommer att genomföra för att följa upp vårt uppdrag. 
Det kan till exempel handla om att som projektägare bli intervjuad/delta i workshops för utvärdering 
och lärande men också medverka till att målgruppernas erfarenheter kan följas upp. 
 

Beslut i detta ärende har fattats av Ulf Savbäck efter föredragning av Eva Johansson. 
 
 

Vid frågor kontakta: 
 
Eva Johansson 
Telefon: 08 681 96 61  
E-post: eva.johansson@tillvaxtverket.se  

mailto:eva.johansson@tillvaxtverket.se


 
 
  ÄRENDE 10 
   
Handläggare Linda Bergholtz Utfärdat 2019-03-18 
Telefon  0729-649697  
Epost  linda.bergholtz@borasregionen.se Dnr 2019/SKF010 

Revidering av reglemente för delegation och attest 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
att anta föreslagen revidering av Reglemente för delegation och attest samt 
 
att beslut fattade enligt delegationsordningen anmäls vid nästkommande Direktionsmöte 
 

Ärendebeskrivning 
Reglemente för delegation och attest föreslås revideras. Regionutvecklingschef föreslås få delegation på 
beslut avseende omplacering av projektmedel inom verksamhetsområdet upp till 30 000 kr. Ordförande 
föreslås attesträtt när det gäller förbundsdirektörens löne- och anställningsvillkor, reseräkningar, personliga 
utlägg, ledigheter samt kurser/resor överstigande 2 dagar. Förbundsdirektörens attesträtt för ärenden 
gällande administrativ chef och Närvårdskontoret har lagts till och redaktionella förändringar har gjorts.  

Bilagor 
1. Reglemente för delegation och attest 



Reglemente för delegation och attest Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Fastställd av direktionen 2019-04-16

Kommunalförbundets firma tecknas, förutom av direktionen samfällt, även av ordförande och förbundsdirektör var för sig

Ärende Delegat Ersättare vid delegats förfall Anmärkning 
Ekonomi 
Avskrivning av kundfordringar Ordförande 1e vice ordförande I samråd med förbundsdirektör

Personal 
Anställning regionutvecklingschef, administrativ chef samt Förbundsdirektör Verksamhetschef Navet tillsätts i samråd

verksamhetschef Medarbetarcentrum och Navet med styrgruppen för Navet 

Anställning regional utveckling Regionutvecklingschef Förbundsdirektör 

Anställning administrativa enheten Administrativ chef Förbundsdirektör 

Anställning övrig personal inom förbundskansliet Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

Anställning Närvårdskontoret Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

Anställning Medarbetarcentrum Verksamhetschef Medarbetarcentrum Förbundsdirektör 

Anställning Navet Verksamhetschef Navet Biträdande verksamhetschef Navet 

Avtal 
Kundavtal Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

Kundavtal Medarbetarcentrum Verksamhetschef Medarbetarcentrum Förbundsdirektör 

Kundavtal Navet Verksamhetschef Navet Biträdande verksamhetschef Navet 

Leverantörsavtal Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

Leverantörsavtal Medarbetarcentrum Verksamhetschef Medarbetarcentrum Förbundsdirektör 

Leverantörsavtal Navet Verksamhetschef Navet Biträdande verksamhetschef Navet 

Yttrande 

Avge yttrande på inkommen remiss/skrivelse när svarsdatum Presidiet (ordf, 1e vice ordf och 2e vice ordf Samråd ska ske med ordf i aktuell 

inte går att förena med direktionens sammanträde gemensamt) beredning

Tillväxtmedel 
Beslut om att bifalla eller avslå ansökan om förlängd projekttid  Regionutvecklingschef Förbundsdirektör 

Beslut om att godkänna eller avslå avvikelse från projektplan Regionutvecklingschef Förbundsdirektör 



Ärende Delegat Ersättare vid delegats förfall Anmärkning 
Beslut avseende omplacering av projektmedel inom Regionutvecklingschef Förbundsdirektör 

verksamhetsområdet upp till 30 000 kr

Beslut avseende förstudiemedel upp till 60 000 kr Ordf Beredning Hållbar utveckling Sjuhärad Kontrasigneras av regionutvecklingschef 

Övrigt 
Överklagande och processföring Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

Att vid alla domstolar, exekutionssäten, och övriga myndigheter iaktta,

väcka, utföra, fullfölja och bevaka Sjuhärads kommunalförbunds talan

samt ta emot delgivningar och anta eller förkasta förlikningsförslag

Beslut om offentlig/hemlig handling Administrativ chef Förbundsdirektör 



Attestförteckning

Ärende Aktivitet Attestant Ersättare vid attestants förfall
Ekonomi 
Investeringar inom fastställd budget 0,30,40,50,70,75 Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

10,40,50,60,63,64,65 Regionutvecklingschef Förbundsdirektör 

41 Verksamhetschef Medarbetarcentrum Förbundsdirektör 

80,81,82,83,84,85,86 Verksamhetschef Navet Biträdande verksamhetschef Navet 

Löpande kostnader i driftbudget 0,30,40,50,70,75 Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

10,40,50,60,63,64,65 Regionutvecklingschef Förbundsdirektör 

41 Verksamhetschef Medarbetarcentrum Förbundsdirektör 

Löpande kostnader i driftbudget upp till 100 000 kr 80,81,82,83,84,85,86 Verksamhetschef Navet Biträdande verksamhetschef Navet 

Överföring av likvida medel mellan förbundets bankkonton Ekonomiassistent, Controller Administrativ chef 

Betalning av leverantörsfakturor 0,10,30,40,41,50,60,63,64,65,70,75 Administrativ chef Förbundsdirektör

80,81,82,83,84,85,86

Bokföring av balansposter upp till 10 000 kr 0,10,30,40,41,50,60,63,64,65,70,75 Controller Förbundsdirektör 

Bokföring av balansposter över 10 000 kr 0,10,30,40,41,50,60,63,64,65,70,75 Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

Manuell bokföring som är likviditetspåverkande 0,10,30,40,41,50,60,63,64,65,70,75 Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

Manuell bokföring som inte är likviditetspåverkande 0,10,30,40,41,50,60,63,64,65,70,75 Controller Förbundsdirektör 

Bokföring av balansposter upp till 10 000 kr 80,81,82,83,84,85,86 Ekonom Navet Verksamhetschef Navet 

Bokföring av balansposter över 10 000 kr 80,81,82,83,84,85,86 Verksamhetschef Navet Förbundsdirektör 

Manuell bokföring som är likviditetspåverkande 80,81,82,83,84,85,86 Verksamhetschef Navet Förbundsdirektör 

Manuell bokföring som inte är likviditetspåverkande 80,81,82,83,84,85,86 Ekonom Navet Verksamhetschef Navet 

Rekvirering av sökta och beslutade projektmedel 10,50,60,63,64,65,75 Administrativ chef Förbundsdirektör 

Rekvirering av sökta och beslutade projektmedel Navet 80 Verksamhetschef Navet Biträdande verksamhetschef Navet 

Löne- och anställningsvillkor
Löne- och anställningsvillkor förbundsdirektör 40 Ordförande 1e vice ordförande

Löne- och anställningsvillkor regionutvecklingschef 40 Förbundsdirektör Administrativ chef

Löne- och anställningsvillkor administrativ chef 40 Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 



Ärende Aktivitet Attestant Ersättare vid attestants förfall
Löne- och anställningsvillkor verksamhetschef Medarbetarcentrum 41,80 Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

och Navet 

Löne- och anställningsvillkor regional utveckling 10,40,50 Regionutvecklingschef Förbundsdirektör 

Löne- och anställningsvillkor administrativa enheten 40,50 Administrativ chef Förbundsdirektör 

Löne- och anställningsvillkor välfärd och kompetens 40,50 Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

Löne- och anställningsvillkor Närvårdskontoret 70,75 Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

Löne och anställningsvillkor Medarbetarcentrum 41 Verksamhetschef Medarbetarcentrum Förbundsdirektör 

Löne- och anställningsvillkor Navet 80,81,82,83,84,85,86 Verksamhetschef Navet Biträdande verksamhetschef Navet

Löneutbetalningar och personliga utlägg
Arvodesutbetalningar samt förlorad arbetsinkomst 30 Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

Löneutbetalningar, reseräkningar förbundsdirektör 40 Ordförande 1e vice ordförande

Löneutbetalningar, reseräkningar regionutvecklingschef 40 Förbundsdirektör Administrativ chef 

Löneutbetalningar, reseräkningar administrativ chef 40 Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

Löneutbetalningar, reseräkningar verksamhetschef 41,80 Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

Medarbetarcentrum och Navet

Löneutbetalningar, reseräkningar regional utveckling 10,40,50 Regionutvecklingschef Förbundsdirektör 

Löneutbetalningar, resereäkningar administrativa enheten 40,50 Administrativ chef Förbundsdirektör 

Löneutbetalningar, reseräkningar välfärd och kompetens 40,50 Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

Löneutbetalningar, reseräkningar Närvårdskontoret 70,75 Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

Löneutbetalningar, reseräkningar Medarbetarcentrum 41 Verksamhetschef Medarbetarcentrum Förbundsdirektör 

Löneutbetalningar, reseräkningar Navet 80,81,82,83,84,85,86 Verksamhetschef Navet Biträdande verksamhetschef Navet 

Personliga utlägg förbundsdirektör 40 Ordförande 1e vice ordförande

Personliga utlägg regionutvecklingschef 40 Förbundsdirektör Administrativ chef 

Personliga utlägg administrativ chef 40 Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

Personliga utlägg verksamhetschef Medarbetarcentrum och Navet 41,80 Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

Personliga utlägg regional utveckling 40,50 Regionutvecklingschef Förbundsdirektör 

Personliga utlägg administrativa enheten 40,50 Administrativ chef Förbundsdirektör 

Personliga utlägg välfärd och kompetens 40,50 Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

Personliga utlägg Närvårdskontoret 70,75 Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

Personliga utlägg Medarbetarcentrum 41 Verksamhetschef Medarbetarcentrum Förbundsdirektör 

Personliga utlägg Navet 80,81,82,83,84,85,86 Verksamhetschef Navet Biträdande verksamhetschef Navet 



Ärende Aktivitet Attestant Ersättare vid attestants förfall
Semester/tjänstledighet 
Semester/tjänstledighet förbundsdirektör 40 Ordförande 1e vice ordförande

Semester/tjänstledighet regionutvecklingschef 40 Förbundsdirektör Administrativ chef 

Semester/tjänstledighet administrativ chef 40 Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

Semester/tjänstledighet verksamhetschef Medarbetarcentrum 41,80 Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

och Navet 

Semester/tjänstledighet regional utveckling 10,40,50 Regionutvecklingschef Förbundsdirektör 

Semester/tjänstledighet administrativa enheten 40,50 Administrativ chef Förbundsdirektör 

Semester/tjänstledighet välfärd och kompetens 40,50 Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

Semester/tjänstledighet Närvårdskontoret 70,75 Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

Semester/tjänstledighet Medarbetarcentrum 41 Verksamhetschef Medarbetarcentrum Förbundsdirektör 

Semester/tjänstledighet Navet 80,81,82,83,84,85,86 Verksamhetschef Navet Biträdande verksamhetschef Navet 

Kurser och resor 
Kurser/resor överstigande 2 dagar förbundsdirektör 40 Ordförande 1e vice ordförande

Kurser/resor överstigande 2 dagar regionutvecklingschef 40 Förbundsdirektör Administrativ chef 

Kurser/resor överstigande 2 dagar verksamhetschef 41,80 Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

Medarbetarcentrum och Navet

Kurser/resor regional utveckling 10,40,50 Regionutvecklingschef Förbundsdirektör 

Kurser/resor administrativa enheten 40,50 Administrativ chef Förbundsdirektör 

Kurser/resor välfärd och kompetens 40,50 Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

Kurser/resor Närvårdskontoret 70,75 Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

Kurser/resor Medarbetarcentrum 41 Verksamhetschef Medarbetarcentrum Förbundsdirektör 

Kurser/resor Navet 80,81,82,83,84,85,86 Verksamhetschef Navet Biträdande verksamhetschef Navet 

Representation 
Representation 30,40,50 Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

Representation regional utveckling 10,40,50 Regionutvecklingschef Förbundsdirektör 

Representation Närvårdskontoret 70,75 Förbundsdirektör Regionutvecklingschef 

Representation Medarbetarcentrum 41 Verksamhetschef Medarbetarcentrum Förbundsdirektör 

Representation Navet 80,81,82,83,84,85,86 Verksamhetschef Navet Biträdande verksamhetschef Navet 



Attestlista

Titel Innehavare 
Ordförande Malin Carlsson

1e vice ordförande Bengt Hilmersson

2e vice ordförande Lisa Dahlberg

Ordförande Beredning Hållbar utveckling Sjuhärad Annette Carlson

Ordförande Beredning Välfärd och Kompetens Bengt Hilmersson

Förbundsdirektör Magnus Haggren 

Regionutvecklingschef Joakim Svärdström 

Administrativ chef Linda Bergholtz

Controller Magnus Brenne

Ekonomiassistent Barbro Carlsson

Verksamhetschef Medarbetarcentrum Göran Johansson 

Verksamhetschef Navet Lotta Johansson 

Biträdande verksamhetschef Navet Anita Holmqvist 

Ekonom Navet Anita Holmqvist 



 
 
 
 

Adress 
Skaraborgsvägen 1 A 

Postadress 
506 30 Borås 

Webbplats 
Borasregionen.se 

E-post 
info@borasregionen.se 

 

Karin Björklind   
Regionutvecklare 
Tel. 0766 08 41 12 
 
 

Sammanfattning av ärenden till delregionalt 
kollektivtrafikråd Boråsregionen 2019-04-16 

Informationspunkter 

1. Aktuellt från kollektivtrafiknämnden  

 
2. Information från Västra Götalandsregionen 

 
• Introduktion delregionalt kollektivtrafikråd 

– Kollektivtrafiklagen 
– Avtal om ansvar för kollektivtrafiken i Västra Götalands län 
– Samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland 
– Trafikförsörjningsprogram 

 
• Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 

Sammanfattning 
Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra 
Götaland ska Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet 
med implementeringen av trafikförsörjningsprogrammet och redovisa 
uppföljning av de mål som satts upp. Kommunerna ges då möjlighet att via 
de delregionala kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att 
utveckla kollektivtrafiken. 
 
Skriftliga handlingar:  
Remissbrev årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet,  
Uppföljning 2018 regionalt trafikförsörjningsprogram,  
Lägesrapport 2018 strategier och utvecklingsområden   
 
 

3. Aktuellt från Västtrafik 
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Adress 
Skaraborgsvägen 1 A 

Postadress 
506 30 Borås 

Webbplats 
Borasregionen.se 

E-post 
info@borasregionen.se 

 

Dialogpunkter 

4. Utredningsuppdrag Målbild Tåg delmål 2028 

Sammanfattning 
Målbild tåg 2035 är en konkretisering av trafikförsörjningsprogrammet 
avseende tågtrafikutvecklingen i Västra Götaland. Målsättningen är att 
tågtrafiken år 2035 ska klara tre gånger fler resenärer jämfört med år 2006. 
Målbild tåg visar på en viljeriktning beträffande utvecklingen av tågtrafiken 
fram till år 2035 där trafikeringsmål och tillkommande infrastrukturbehov 
preciseras. 
Etappmål 2028 med fokus på storregional trafik 
Under 2019 pågår ett arbete som ska leda till en konkretisering av Målbild 
Tåg 2035. Målbilden påvisar ett stort infrastrukturbehov för att utveckla 
tågtrafiken. Efter att målbilden beslutades 2013 har nationell och regional 
infrastrukturplan reviderats och för att nå målbilden finns fortsatt ett stort 
behov av infrastruktur som i dagsläget saknar finansiering.  
Dialogen på delregionala kollektivtrafikrådet handlar om hur vi kan utveckla 
tågtrafiken på medellång sikt (cirka 10 år) i väntan på miljardinvesteringar. 
 
Skriftlig handling: Målbild tåg 2035 
 

5. Revidering av trafikförsörjningsprogrammet 

Sammanfattning 
Enligt kollektivtrafiklagen (2010:1065) ska den regionala kollektivtrafik-
myndigheten regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för 
den regionala kollektivtrafiken. Trafikförsörjningsprogrammet utgör det 
viktigaste måldokumentet för kollektivtrafikens utveckling. Programmet ska 
uppdateras vid behov och enligt beslutade samverkansformer för 
kollektivtrafiken i Västra Götaland ska det ske en gång per mandatperiod, dvs 
vart fjärde år. 
Dialogen på delregionala kollektivtrafikrådet är en tidig dialog för att få 
inspel till arbetet med revideringen. Under 2019 kommer ett antal analyser 
göras avseende nuläge, nuvarande måltal, ekonomi och potential. Under 
hösten planeras fördjupad dialog med kollektivtrafikråden. 
Ett förslag till trafikförsörjningsprogram för år 2021–2024 planeras beslutas 
av kollektivtrafiknämnden under början av 2020 för att sedan sändas på 
remiss till de delregionala kollektivtrafikråden i samband med den årliga 
avstämningen 2020. Under hösten 2020 beslutas det färdiga programmet av 
kollektivtrafiknämnden, med efterföljande beslut i regionstyrelsen och 
regionfullmäktige. 
 
Skriftlig handling: Trafikförsörjningsprogram 2017–2020 

 
 

 

 

https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/trafikforsorjningsprogrammet--sa-utvecklas-kollektivtrafiken/malbild-tag-2035/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/e682ad42-ea07-4be6-8c86-00367082a037/Trafikf%c3%b6rs%c3%b6rjnprogr_VGR_20161220_webbversion-1.pdf?a=false&guest=true
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Postadress: 

Box 1091 

405 23 Göteborg 

Besöksadress: 

Södra Hamngatan 37-41 

Göteborg 

Telefon: 

010-441 00 00 

Webbplats: 

www.vgregion.se 

E-post: 

kollektivtrafik@vgregion.se 

 

  

Remissbrev 

Datum 2019-01-28 

Diarienummer KTN 2019–00011 

 

 
 

 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: 

Sara Eriksson, 070-730 25 93                            

Anna Kronvall, 076-940 28 21 

E-post: 

sara.eriksson@vgregion.se, 

anna.kronvall@vgregion.se

Till delregionala kollektivtrafikråden 

Remissbrev årlig avstämning av 
trafikförsörjningsprogrammet 2019  

Sammanfattning 

Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland 

ska Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med 

implementeringen av trafikförsörjningsprogrammet och redovisa uppföljning av 

de mål som satts upp. Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala 

kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla kollektivtrafiken. 

 

Arbetet med att aktualisera/revidera trafikförsörjningsprogrammet inför perioden 

2021–2024 påbörjas under våren 2019. I samband med denna remiss ges 

kollektivtrafikråden möjlighet att komma med inspel till revideringen. 

 

Den årliga avstämningen omfattar följande delar: 

1. Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet för 2018, bilaga 1 

2. Lägesrapport 2018 Trafikförsörjningsprogrammets strategier och 

utvecklingsområden, bilaga 2 

3. Inför revidering av trafikförsörjningsprogrammet, nedan 

 

Remissen är en avstämning av pågående arbete – det finns inget dokument som 

ska godkännas eller ej. Det är en möjlighet för kommunerna att via 

kollektivtrafikråden inkomma med inspel och synpunkter. Svaren ger bland annat 

Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd värdefullt underlag till 

prioriteringar inför kommande uppdrag till Västtrafik, inom ramen för gällande 

trafikförsörjningsprogram. Samlat ger de årliga avstämningarna också inspel till 

revidering av trafikförsörjningsprogrammet, vilket är extra viktigt detta år då en 

revidering av programmet påbörjas.  
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3 Inspel till revidering av trafikförsörjningsprogrammet 

Under 2019–2020 kommer ett förslag till reviderat trafikförsörjningsprogram att 

arbetas fram. När trafikförsörjningsprogrammet för 2017–2020 togs fram gjordes 

ett gediget arbete med att fokusera och konkretisera det föregående programmet 

och en ny målstruktur togs fram. Målen kräver långsiktighet för att nås och 

inriktningen är att behålla mycket av strukturen i det nuvarande programmet.  

Vid denna årliga avstämning ges kollektivtrafikråden möjlighet att komma med 

inspel till revideringen. Dialog i råden kommer att ske under vårens möten i april-

juni i respektive delregion. 

Ett förslag till trafikförsörjningsprogram 2021–2024 planeras sändas på remiss i 

samband med årlig avstämning i månadsskiftet feb/mars 2020.  

 

 

Vi önskar i årlig avstämning 2019 kollektivtrafikrådens svar på följande 

frågeställningar:  

  

 Eventuella reflektioner kring måluppfyllelsen för 2018?  

 Har ni inspel på åtgärder som ger bättre resursutnyttjande och högre 

måluppfyllelse? 

 Ser ni utvecklingsområden inom våra strategier som kräver extra fokus 

under perioden 2021–2024? 

 Har ni några övergripande inspel gällande revideringen av 

trafikförsörjningsprogrammet? 

 Har ni förbättringsförslag gällande kollektivtrafikråden och övriga 

samverkansformer? 

 Övriga inspel som delregionala kollektivtrafikrådet vill skicka med? 

 
 

Västra Götalandsregionen önskar kollektivtrafikrådens svar senast den 18 juni 

2019. Svaret skickas till kollektivtrafik@vgregion.se. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Ulrika Bokeberg 

Kollektivtrafik- och infrastrukturchef 

Västra Götalandsregionen 

 

mailto:kollektivtrafik@vgregion.se
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Sammanfattning 

Målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet 2017 – 2020 för kollektivtrafiken i 

Västra Götaland följs upp varje år med ett stort antal indikatorer. Kollektivtrafiken har 

generellt utvecklats positivt under 2018 i förhållande till målen, särskilt när det gäller 

resandet.  

Det övergripande målet i programmet är att andelen hållbara resor ökar i hela Västra 

Götaland och kollektivtrafikresandet fördubblas, för en attraktiv och konkurrenskraftig 

region. Målet har utvecklats positivt under en längre tid genom att både resandet med 

kollektivtrafiken ökar och kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till bilen. 

Måltalen till 2020 är redan uppnådda. Resandet har ökat mest i stadstrafik och i de 

prioriterade stråken, helt i enlighet med trafikförsörjningsprogrammets inriktning. 

Kostnaderna per resa sjunker och antalet personkilometer ökar.  

Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till andra motordrivna fordon har ökat 

under en längre tid även om den var oförändrad under 2018. Totalt antal bilar ökar men 

den sträcka varje bil körs minskar. Per 1 000 invånare sjunker antalet bilar. Andelen 

cykel ökar något men samåkningen är oförändrad. Sammantaget utvecklas samtliga 

indikatorer i en positiv riktning för det övergripande målet.  

Delmål 1 är att invånarna ska ha en ökad tillgänglighet med kollektivtrafik i hela Västra 

Götaland. Tillgängligheten i form av max 60 minuter till pendlingsnaven har ökat något 

sedan 2014. Målet handlar om utbud både i form av fordonskilometer som har ökat men 

också om att restidskvoten gentemot bilen i stråken är attraktiv för kollektivtrafiken på 

lite längre avstånd. Vissa tåg har för hög restidskvot, framförallt på Bohusbanan och 

Kust- till kustbanan mellan Göteborg och Borås. Busslinjer med busskörfält har 

generellt bättre restidskvot.  

För boende utanför tätorter har genomförandet av landsbygdsutredningen gjort att det 

numera finns minst fem resmöjligheter vardagar med närtrafiken. Resandet med 

närtrafiken har ökat med 80 procent sedan 2013. I tätorterna finns det tidtabellslagda 

turer med generellt större utbud ju större tätorten är. Fler invånare tycker också att de 

har avgångstider som passar deras resbehov.  

I delmål 2 ligger fokus på att invånarna ska uppleva kollektivtrafiken som attraktiv. 

Målet mäts främst genom hur nöjda resenärerna är men också genom hur enkelt 

invånarna upplever det är att resa med Västtrafik. Sammantaget har målet utvecklats 

positivt sedan 2014. Nöjdheten är hög när man frågar personer ombord men betydligt 

lägre när allmänheten svarar generellt om hur nöjda de är med Västtrafik. Det tyder på 

att personer som reser ofta och har en erfarenhetsbaserad upplevelse är mer positiva än 

de som inte reser eller reser sällan med kollektivtrafiken 

Nöjdheten ligger kvar på fortsatt stabil nivå trots att punktligheten har försämrats, 

framförallt för spårvagn men också för tåg och buss. Fartygen däremot har blivit mer 

punktliga. Under 2018 har andelen invånare som upplever att det är enkelt att resa med 

Västtrafik ökat från 59 till 61 procent. Det hänger troligen ihop med att biljett-
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försäljningen med appen ToGo har ökat kraftigt de senaste åren. På två år har andelen 

som upplever att det är enkelt att köpa biljett ökat från drygt hälften till 75 procent av 

resenärerna. 

Delmål 3 handlar om att alla resenärsgrupper ska beaktas i kollektivtrafiken, utifrån de 

sju diskrimineringsgrunderna. Kollektivtrafiken har under många år successivt 

anpassats för personer med funktionsnedsättning. Fysiska anpassningar av fordonen är 

genomförda, med undantag för de äldsta spårvagnarna. Ett mindre antal hållplatser 

anpassas varje år, och takten måste öka om målet ska nås. När hållplatser anpassas krävs 

samverkan med kommunerna och Trafikverket som väghållare. Alla parter måste 

prioritera en anpassning för att nå målet om 800 anpassade hållplatser.  

Tryggheten med att resa med Västtrafik ökar något och andelen kvinnor som är trygga 

har ökat stort för 2018. Trots det är tryggheten låg jämfört med andra län. Enligt 

Brottsförebyggandet rådet statistik för hela Sverige väljer en av tre kvinnor andra sätt 

att röra sig på grund av trygghet. Kollektivtrafiken är ett viktigt alternativ som ska vara 

tryggt för alla. Generellt är de som reser sällan eller aldrig mer otrygga med 

kollektivtrafiken och också mer skeptiska till åtgärder som till exempel kamera-

bevakning. 

Delmål 4 innebär att koldioxidutsläppen per personkilometer ska minska. 2018 års 

resultat landade på samma som för 2017. För att nå målet behöver utsläppen minska och 

då handlar det i första hand om vilket biobaserad bränsle som används. Idag drivs redan 

kollektivtrafiken till 97 procent med förnybara drivmedel. Delar av fartygstrafiken och 

Kinnekulletåget använder fortfarande fossil diesel, dock blandad med biodiesel.    
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Inledning 

Trafikförsörjningsprogrammet styr utvecklingen 
Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet enligt kollektivtrafik-

lagen från 2012. I lagen står att myndigheten regelbundet ska fastställa mål för kollektiv-

trafiken i ett regionalt trafikförsörjningsprogram och i Västra Götaland fastställs ett nytt 

program var fjärde år av regionfullmäktige.  

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett övergripande styrdokument med en 

tydlig strategisk inriktning för den regionala kollektivtrafikens utveckling. Kollektiv-

trafiken i både tätare och glesa områden är ett viktigt verktyg för regional utveckling 

och visionen om det goda livet.  

Nuvarande program gäller från 2017 till 2020 med långsiktig utblick till 2035. Det 

övergripande målet i programmet är att andelen hållbara resor ska öka i hela Västra 

Götaland och att kollektivtrafikresandet fördubblas, för en attraktiv och konkurrens-

kraftig region. I det hållbara resandet ingår förutom kollektivtrafik, också gång och 

cykel. I figur 1 redovisas trafikförsörjningsprogrammets mål med beslutade strategier. 

Sedan programmet antogs har några av strategierna reviderats och några har tillkommit. 

Funktionshinderstrategin har ersatts av strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor och 

kopplat till målet om ökad tillgänglighet finns strategier för stadstrafiken i flera av de 

regionala pendlingsnaven. 

 

Figur 1 Mål och indikatorer för kollektivtrafiken som beslutats av Västra Götalandsregionen  

I programmet är ett antal stråk prioriterade som knyter ihop Västra Götaland inklusive 

målorterna i angränsande län. Samtliga kommunhuvudorter ingår i nätet tillsammans 

med de fem stora pendlingsnaven. Kollektivtrafiken koncentreras i stråken för att bli 

mer konkurrenskraft gentemot bilen på längre avstånd. Samtidigt finns det en grund-

läggande geografisk tillgänglighet med kollektivtrafik enligt landsbygdsutredningen. 
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Förutom målen finns ett antal prioriterade utvecklingsområden, där kommunerna spelar 

en viktig roll. Områdena är samhällsplanering, samordning med skolresor, hållbart 

resande, pris- och betalsystem, principer för kollektivtrafiken i pendlingsnaven samt ett 

strukturerat arbete utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.  

Trafikförsörjningsprogrammet följs upp  
Västra Götalandsregionen genomför varje år en övergripande uppföljning av hur den 

regionala kollektivtrafiken utvecklas i förhållande till målen i trafikförsörjnings-

programmet. Den är ett av flera underlag som ligger till grund för nämndens uppdrag 

till Västtrafik och ingår i den årliga remissen till kommunerna. 

Uppföljningen avser enbart de mål och indikatorer som finns i programmet och 

redovisas med måluppfyllelse gentemot angivna måltal. Ett antal indikatorer utan måltal 

finns med för att bättre kunna analysera och bedöma utvecklingen av målen.  

I nästa avsnitt finns en sammanställning av de mål och indikatorer med måltal som ingår 

i uppföljningen. Därefter redovisas det övergripande målet och de fyra delmålen i varsitt 

avsnitt. Varje avsnitt inleds med en kort beskrivning av målet samt vilka måltal och 

indikatorer som följs upp till respektive mål, följt av en genomgång av utvecklingen 

sedan 2014. I vissa fall diskuteras möjliga orsaker till utvecklingen och exempel på 

åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse. 
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Sammanställning av måluppfyllelsen 

Mål Bedömd 
måluppfyllelse 

till 2020 

Måltal 2020 2014 Utveckling 
2014 - 2018 

2018 Utveckling 
senaste året 

2018  
 

 
 

 
 

 

Övergripande mål: 
Andelen hållbara resor 
ökar i hela Västra 
Götaland, och 
kollektivtrafikresandet 
fördubblas för en 
attraktiv och 
konkurrenskraftig region. 

 Kollektivtrafiken står för minst 30 % 
av de motoriserade resorna i Västra 
Götaland.  

28 %  33 %  

 Antalet resor i kollektivtrafiken är 
minst 320 miljoner resor per år. 

278 milj  339 milj   

 
 

 
    

Delmål 1: 
Ökad tillgänglighet för 
invånarna i hela Västra 
Götaland 

 Andel invånare med <60 min till ett 
pendlingsnav, med kollektivtrafik, 
ökar.  

84,9 %  85,5 %          Ingen  
        uppgift 

 Andel invånare med minst 
grundutbud enligt 
landsbygdsutredningen är 100 % 

63 %  100 %  

 
 

 
 

 
 

 

Delmål 2: 
Attraktiv kollektivtrafik 

 Andel invånare som anser att det är 
enkelt att resa med Västtrafik är 
minst 60 % 

53 % 
 

61 %   

 Andel nöjda resenärer med senaste 
resan mätt ombord uppgår till minst 
93 % 

93 %  94 %  

 Andel resenärer som är nöjda med 
Västtrafik är minst 60 % 

54 % 
 

57 %   

 
 

 
 

 
 

 

Delmål 3:  
Alla resenärsgrupper 
beaktas 

 Andel invånare som känner trygghet 
att åka med Västtrafik är minst 72 % 

67 % 
 

66 % 
 

 
 Andel fordon anpassade för 

personer med funktionsnedsättning 
är 100 % 

97 % 
 

97 % 
 

  

 Prioriterade hållplatser och 
terminaler helt anpassade för 
personer med funktionsnedsättning 
är >800 

ca 350 st 
 

ca 400 
 

  
 

 
 

 
 

Delmål 4:  
Minskad miljöpåverkan 
från kollektivtrafiken 

 Minskning CO2-utsläpp per 
personkilometer jämfört med år 
2006 är minst 80 % 

50 % 
 

72 % 
 

 

 
 

 
 

 
 

      målet är uppnått, pilen visar förändring under 2018 
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Övergripande målet  
Andelen hållbara resor ökar i hela Västra 
Götaland och kollektivtrafikresandet fördubblas 
för en attraktiv och konkurrenskraftig region 

Det övergripande målet handlar om kollektivtrafikens betydelse för regional utveckling 

och tillväxt. Målet förutsätter en god infrastrukturplanering ihop med bebyggelse-

planering men också policys och åtgärder för att stödja utvecklingen av ett hållbart 

resande. Dessutom behövs innovation och test av nya lösningar, som till exempel 

kombinerad mobilitet. För att öka andelen hållbara resor behöver kollektivtrafikresorna 

öka men också gång- och cykelresorna. Ett antal nyckeltal följs för att få en helhetsbild 

av det hållbara resandets utveckling i förhållande till biltrafiken. 

Fördubblingsmålet innebär att antalet resor med kollektivtrafiken ska fördubblas från 

2006 till 2025. Förutom antalet resor, är också resornas längd betydelsefulla, därför följs 

indikatorn om personkilometer upp. För att nå fördubblingsmålet behövs en generell 

resandeökning, framförallt i de regionala pendlingsnaven och i de prioriterade stråken. 

I glesare områden behöver nya lösningar testas och utvecklas för att öka resandet.  

        
Övergripnade målet 
Måltal 2020 

Indikatorer Utveckling 
2014 - 2018 

Utveckling 
under 2018     

Kollektivtrafiken står för minst  
30 % av de motoriserade resorna 
i Västra Götaland 

Ö1. Kollektivtrafikens motoriserade 
marknadsandel 

  

Antal resor i kollektivtrafiken är 
minst 320 miljoner resor per år 

Ö2. Antal resor i kollektivtrafiken 
 

  

 Nyckeltal Förändring 
2014 - 2018 

Förändring 
under 2018 

 

Ö3. Antal resor per kategori *)     

 

a) Stadstrafik (pendlingsnav) 
 

  
 

b) Tätortstrafik 
 

  

 c) Stråk (tåg, expressbuss, cityexpress)   

 
d) Landsbygd/övrigt 

 
  

 

Ö4. a) Bruttokostnad per resa     

 b) Nettokostnad per resa     

 Ö5. Antal personkilometer    
 

Ö6. Bilinnehav per 1 000 invånare     

 Ö7. Körsträcka personbilar   
 

 

Ö8. Andel cykelresor 
  

 

Ö9. Andel bilpassagerare     

*) Avser utveckling från år 2015.          Målet är uppnått, pilen visar förändring under 2018 
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Ö1: Kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel 
Målet är att kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel ska vara 30 procent år 2020. 

På sikt ska minst var tredje resa i Västra Götaland ske med kollektivtrafiken. 

Marknadsandelens utveckling styrs av hur attraktiv kollektivtrafiken upplevs som 

alternativ till bilen för den resa som ska genomföras. Utvecklingen kan drivas på genom 

långsiktiga satsningar på kollektivtrafik och dess infrastruktur i kombination med 

styrmedel som trängselskatt och parkeringspolicys. Antalet resor med kollektivtrafiken 

ökar varje år men samtidigt ökar också bilinnehavet. Däremot har genomsnittlig kör-

sträcka per bil gått ner något senaste året. 

Marknadsandelen mäts genom resvaneundersökningen i kollektivtrafikbarometern där 

personer får uppge färdsätt för de resor som de har gjort under en dag. Sedan beräknas 

marknadsandelen genom att dividera antal kollektivtrafikresor i förhållande till alla 

resor med motorfordon inklusive kollektivtrafik. Resor med gång och cykel ingår inte. 

Kollektivtrafikens marknadsandel har en ökande trend över tid, även om andelen var 

oförändrad under 2018. Den stora ökningen under 2017 beror till stor del på förändrad 

mätmetod och leverantör av kollektivtrafikbarometern, bland annat är enkäten numera 

webbaserad istället för telefonbaserad. Det gör att utfallet ligger på en högre nivå än när 

måltalet sattes.  

 

Figur 2 Utveckling av kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

Marknadsandelen i Göteborgs stadstrafikområde ligger på 55 procent, medan marknads-

andelen i kranskommunerna till Göteborg är väsentligt lägre, drygt 20 procent. 

Marknadsandelen totalt för Göteborgsregionen är 45 procent. I Fyrbodal är marknads-

andelen 17 procent, i Sjuhärad ligger den på 16 procent och i Skaraborg på 14 procent.  
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I Västra Götaland har kvinnor en högre marknadsandel med kollektivtrafik än män. 

Jämfört med riket har Västra Götaland en något högre marknadsandel för båda könen.  

 

Figur 3 Marknadsandelen i procent för kollektivtrafik för män respektive kvinnor år 2018.  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

 

Det övergripande målet handlar om det hållbara resandets marknadsandel där även gång 

och cykel ingår. Det statistiska underlaget är något lågt i kollektivtrafikbarometern för 

att fånga gång och cykel på ett tillräckligt bra sätt. Nivån ligger på det hållbara resandets 

marknadsandel är 39 procent för 2018, oförändrad jämfört med 2017.  

Utifrån de nationella resvaneundersökningarna från Trafikanalys, med sammanslagen 

statistik för åren 2011 till 2016, har vi tagit fram marknadsandelen för det hållbara 

resandet i pendlingsnaven. Resultat visar att GMP (Göteborg, Mölndal, Partille) har den 

högsta marknadsandelen i Västra Götaland på 61 procent. I Trollhättan och Vänersborg 

tillsammans är andelen 41 procent. Marknadsandelen i Skövde är 39 procent och i Borås 

är den 38 procent. Uddevalla är det pendlingsnav som har den lägsta marknadsandelen 

för det hållbara resandet på 35 procent. I dagsläget planerar inte Trafikanalys fler  

resvaneundersökningar. 
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Ö2: Antal resor i kollektivtrafiken 
Resandet med kollektivtrafiken har ökat med 61 procent sedan 2006. Under samma 

period har befolkningen ökat med drygt 10 procent. Under 2018 ökade resandet med 5 

procent. Västtrafik bedömer att ungefär en femtedel av årets ökning har skett tidigare, 

men att det är först nu med det automatiska kundräkningssystemet (KRS) som dessa 

resenärer har registrerats. Det vill säga en reell ökning på 4 procent. Resandet ökar på 

alla trafikslag utom tåg. Fördubblingsmålet till 2025 är 380 miljoner resor, och 

resandeökningen senaste åren ligger i fas med att målet ska vara möjligt att nå.  

 
Figur 4 Resandeutvecklingen med Västtrafik mellan år 2006-2018 samt måltal 2020 och mål 2025  
(miljoner resor/år) 
Källa: Västtrafik 
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Hur mäter Västtrafik resandet? 

Antalet resor mäts i form av delresor, dvs en resa som har ett byte räknas som två resor i statistiken. 

Idag finns det två huvudsakliga källor till resandestatistiken.  

Bland annat i tåg- och stadstrafiken använder Västtrafik KRS (automatiskt kundräkningssystem). 

Detta innebär att det sitter mätare i fordonen som räknar hur många som går av och på. Systemet har 

successivt införts och nu finns det KRS i stora delar av trafiken. 87 procent av resorna har tagits fram 

med hjälp av KRS. 

I trafik där KRS inte används, räknas resandet fram genom att mäta stämplingar av biljetter. En 

stämpling är när ett Västtrafikkort hålls upp mot en biljettmaskin ombord. Detta sätt används främst 

i lokal- och regiontrafik där samtliga resenärer ska stämpla sina biljetter. Biljetter i appen ToGo kan 

idag inte stämplas i systemet. För dessa resor finns en framtagen modell som beräknar antalet resor 

på den typen av biljetter där inte KRS används. 
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Ö3: Antal resor per kategori 
I de regionala pendlingsnaven gjordes 258 miljoner resor 2018 vilket är 76 procent av 

det totala resandet. Resandet i stadstrafiken ökade med 15 miljoner resor, motsvarande 

6 procent. Resandet i tätortstrafiken har ökat med cirka 5 procent under 2018. 

Stenungsund är den tätort som hade den största faktiska resandeökningen, med 60 000 

fler resor. Även i Lerums tätort har resandet ökat. 

I stråken gjordes 55 miljoner resor 2018. Dessa är vanligen längre resor än genomsnittet. 

Generellt i stråken har resandet ökat med 2 procent 2018 jämfört med 8 procent under 

2017. Störst resandeökningen var i stråket Borås-Ulricehamn-Jönköping med 10 

procent och i stråket mellan Borås och Tranemo som ökade med 8 procent. I pendel-

stråken till och från Göteborg med expressbussarna ökade resandet som helhet med 4 

procent. Resandet med Tjörnexpressen och Stenungsundsexpressen har också ökat 

något. Expressbussarna i Bohuslän och Dalsland ökade med 4 respektive 3 procent. 

Gränspendeln till Norge har ett oförändrat resande. Resorna i stråket Skövde-Lidköping-

Trollhättan ökade med 5 procent. I övriga stråk både i Skaraborg och Sjuhärad var 

resandet oförändrat eller marginellt lägre 2018 jämfört med 2017.  

För tågtrafiken generellt är antalet resor oförändrade under 2018. Resandet på 

pendeltågen ökade mellan Göteborg och Ale med 4 procent och mellan Göteborg och 

Kungsbacka med 3 procent. Däremot har resandet minskat med 1 procent på Alingsås-

pendeln. Trafikverket har genomfört stora banarbeten som har påverkat resandet 

negativt främst på Västra Stambanan men också på Bohusbanan. På dessa banor har 

resandet minskat med 5 procent på Västra stambanan och med 7 procent på Bohusbanan. 

Även på Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan har resandet minskat med 7 procent under 

2018. Resandet på Kinnekullebanan minskade med 9 procent men på övriga banor har 

resandet varit oförändrat eller marginellt ökat.  

I den regionala trafiken utanför stråken gjordes 19 miljoner resor, landsbygd i tabell 1, 

det vill säga i princip oförändrad jämfört med föregående år. Resandet med närtrafik 

fortsätter dock att öka. 

 
Tabell 1 Antal miljoner resor per kategori  

Resor (miljoner) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Stadstrafik 212 228 243 258   

Tätortstrafik 3 3 3 4   

Stråk 46 49 54 55   

Landsbygd 17 19 19 19   

Specialtrafik 3 3 3 3   

Summa 282 303 322  339     

Källa: Västtrafik 

Resandet i stadstrafiken, framförallt i Göteborg, har ökat med 17 miljoner resor under 

2018, motsvarande fem procent. Resandet med spårvagnstrafiken i Göteborgs 

stadstrafik har också ökat, med 4 procent, vilket till viss del beror på bättre tillgång på 

spårvagnar. Resandet i stadstrafiken i Borås, Trollhättan/ Vänersborg och Uddevalla har 

ökat med 15, 37 respektive 22 procent. Att resandeökningen i dessa områden är så högt 
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beror på att vi här införde automatiskt kundräkningssystem under 2018. Även i Skövde 

ökade resandet relativt kraftigt, med 10 procent. Införandet av gratis sommarlovskort 

har förmodligen påverkat resandet till viss del.  

Jämfört med några andra svenska städer, i motsvarande storlek som pendlingsnaven, har 

till exempel Borås ett högt resandet i jämförelse med Gävle och Eskilstuna. Uddevalla 

och Skövde ligger i nivå med Falun och högre än Nyköping. Trollhättan/ Vänersborg 

har ett något lägre resandet jämfört med Eskilstuna och Gävle. 

Tabell 2 Antal miljoner resor i stadstrafik 2018 samt befolkning i tätorterna 

Stadstrafik  2016 2017 2018 Befolkning  Jämförelser 2018 Befolkning 

Göteborg/ Mölndal/ Partille 210 225 236 590 600  Malmö 43,9 312 000 

         
Borås 8,6 8,7 10 73 100  Gävle 6,9 76 000 

Trollhättan/ Vänersborg  4,9 5,0 6,8 73 200  Eskilstuna 6,5 69 000 

Uddevalla 2,3 2,3 2,9 35 800  Nyköping 1,2 32 800 

Skövde 2,4 2,4 2,7 37 600  Falun 2,4 38 000 

Källa: Västtrafik, Svensk kollektivtrafik och SCB 

 

Ö4: Bruttokostnad och nettokostnad per resa 

Bruttokostnad per resa avser Västtrafiks totala kostnader fördelat på antalet resor som 

genomförs i kollektivtrafiken i Västra Götaland. Nettokostnad per resa avser Västtrafiks 

totala kostnad minskat med biljettintäkter, statsbidrag och övriga intäkter fördelat på 

antalet resor.  

Västtrafiks kostnad per resa har varierat måttligt i löpande prisnivå under åren 2014 - 

2018. Samtidigt har kostnaden totalt sett för kollektivtrafiken har ökat. Utvecklingen av 

kostnad per resa påverkas i hög grad av hur mycket resandet ökar i förhållande till 

kostnadsutvecklingen, men också till viss del av fördelningen mellan långa och korta 

resor respektive med vilket trafikslag som resan genomförs.  

Tabell 3 Brutto- och nettokostnad per resa (kr) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad per resa 27 29 28 28 27   

Nettokostnad per resa 13 14 14 14 13     

Källa: Västtrafik 

 

Ö5: Antal personkilometer med kollektivtrafiken 
I analysen av hur resandet utvecklas handlar det inte bara om antalet resor utan också 

om hur långa resorna är. Personkilometer är ett viktigt komplement till att mäta antalet 

resor eftersom det är stor skillnad mellan en kort stadstrafikresa och en längre 

pendlingsresa med kollektivtrafiken. Antal personkilometer beräknas genom att 

multiplicera antalet resor med uppskattad medelreslängd per restyp.  

Antal personkilometer i kollektivtrafiken har under 2018 ökat med 3 procent. Att 

ökningen är större än för resandet beror på att snittreslängden har ökat, det vill säga att 

det görs ett större antal längre resor än tidigare. Resandet i stråk till exempel som består 
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av i genomsnitt längre resor har under 2018 ökat med knappt 2 procent. Stadstrafiken 

med kortare resor än genomsnittet har ökat med 6 procent. Även inom respektive 

kategori har den genomsnittliga reslängden ökat. Resultatet har påverkat till en del av 

övergången till KRS som har påvisat resor som tidigare har skett utan att ha registrerats.  

 

Figur 5 Antal miljoner personkilometer med kollektivtrafiken.  
Källa: Västtrafik 

 

Ö6: Bilinnehav 
Bilinnehav är en viktig faktor för om människor väljer att resa med kollektivtrafiken 

och därmed utvecklingen av kollektivtrafikens marknadsandel. Bilinnehav är dock inte 

samma sak som tillgång till bil. I slutet av 2018 var antalet personbilar 787 700 i Västra 

Götaland, vilket är 3 500 fler än 2017. Eftersom befolkningen har ökat i högre takt 2018 

så har bilinnehavet per 1 000 invånare sjunkit för första gången sedan 2013. I Västra 

Götaland finns det 461 bilar per 1 000 invånare och snittet för riket är 477. Privat-

personer står som ägare till 82 procent av bilarna. Fördelat på kön äger kvinnor 36 

procent av bilarna och män 64 procent.  

Tabell 4 Bilinnehav i Västra Götaland 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bilinnehav per 1000 invånare 452 456 459 463  465  461      
Källa: Trafikanalys  
 

Bilinnehavet per 1 000 invånare är lägst i Göteborg och Partille på 332 respektive 416 

bilar medan Essunga och Orust har högst med 631 respektive 628 bilar per 1000 

invånare. Generellt är bilinnehavet högre i glesare områden och lägre i tätare, vilket inte 

är så förvånande. Gleshet och täthet styr också till stor del vilket utbud av kollektivtrafik 

som erbjuds. Bilinnehavet påverkas också av möjligheten till parkering vilket oftare är 

mindre tillgängligt och dyrare i tätare områden. Exempelvis är antalet bilar per 1 000 

invånare lägst i Göteborg, med kranskommuner samt i Trollhättan och Borås. 

Kommuner med högt antal bilar per invånare är Essunga, Munkedal, Orust, Dals-Ed, 

Tanum, Götene och Vara. I Stockholms stad är bilinnehavet högre än i Göteborg och 

ligger på 370 bilar men för hela länet har Stockholm 398 bilar per 1 000 invånare, vilket 

är lägsta nivån av länen. Gotland ligger högst på 610 bilar. I Skåne är bilinnehavet 474 

och i Malmö 352. Av våra grannlän ligger Örebro lägst med 498 och Värmland högst 

med 554 bilar per 1 000 invånare. 
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Ö7: Körsträcka med personbil 
Körsträckan med bil är ett nyckeltal som hänger ihop med det hållbara resandets 

marknadsandel. Under 2017 kördes i genomsnitt en personbil som ägs av en invånare i 

Västra Götaland 12 250 kilometer. Senaste siffran visar på en nedgång i antal kilometer 

både i Västra Götaland och i hela riket. Även om bilinnehavet har ökat med 1,5 procent 

så gör den lägre körsträckan att totalt antal körda kilometer inte ökade med mer än 0,3 

procent från 2016 till 2017. 

I Stockholms län körs bilarna längst, 12 650 km i genomsnitt per år. Kortast körs bilarna 

på Gotland, i genomsnitt 10 005 km, följt av norrlandslänen. Efter Stockholm är det i 

Uppsala och Jönköping som bilarna har längst körsträcka med 12 440 km. Därefter 

kommer Kronoberg med 12 260 och Västra Götaland med 12 250 kilometer. Riket i 

genomsnitt ligger 12 110 kilometer. 

Tabell 5 Genomsnittlig körsträcka i kilometer för personbilar registrerade i Västra Götaland. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Körsträcka i 
kilometer 12 420 12 390 12 390 12 400  12 250      

Källa: Trafikanalys 2018 
 
 

Ö8: Andel cykelresor 
Andelen cykelresor är en viktig del i det hållbara resandet, och i takt med att elcykeln 

blivit vanligare ökar möjligheten till cykelresor på längre avstånd. Många resor med bil 

är kortare än fem kilometer, och för dessa resor finns en potential att flytta över en del 

till cykel och gång. Andel cykelresor mäts enklast med en resvaneundersökning. 

För att kunna följa utvecklingen varje år är kollektivtrafikbarometern en bra källa. 

Tyvärr är urvalet lågt när det gäller cykelresor, det är därför viktigt att tolka andelen 

som en trend snarare än en exakt siffra. Andelen minskade 2017 men ökade under 2018 

till 7 procent. 

 
Figur 6 Andel cykelresor av totalt antal genomförda resor  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

 

Trafikanalys har genomfört ett antal resvaneundersökningar de senaste åren men har 

inga ytterligare planerade. Senaste nationella resvaneundersökningen ger en andel för 

cykel och gång tillsammans på 27 procent i Västra Götaland. För riket som helhet ligger 

nivån på 28 procent. Senaste femårsperioden har andelen sjunkit för gång och cykel med 
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ett par procentenheter för riket. Andelen som reser kollektivt har ökat något medan 

andelen som reser med bil är på ungefär samma nivå som för fem år sedan. 

Hållbart resande väst genomförde under 2018 en studie för att undersöka potentialen för 

ökad cykel, elcykel och gång för invånarna i Västra Götaland att nå sin arbetsplats eller 

skola till fots eller med cykel/ elcykel inom givna tidsintervall. Resultatet visar att det 

finns stor potential för mer hållbara resor. I genomsnitt kan 37 procent av alla invånare 

i Västra Götaland nå sin arbetsplats inom 30 minuters cykling. I flera kommuner är 

potentialen ännu större. Resultatet finns presenterat kommunvis i en interaktiv rapport, 

samt i en webbkarta. I webbkartan visas potentiella belastningsstråk på vägnätet om alla 

som kan cykla till arbetsplats eller skola på 30 minuter gör det.  

Mer info på www.vgregion.se/potentialstudie. 

 

Ö9: Andel bilpassagerare 
Samåkning är ett mer hållbart sätt att resa än att åka ensam i en bil. Andelen som reser 

som bilpassagerare är de senaste två åren på en högre nivå jämfört med tidigare. 

Metodförändringen i kollektivtrafikbarometern som beskrivs under Ö1 kan ha påverkat 

ökningen. Jämfört med 2017 har andelen minskat marginellt för 2018.  

 

Figur 7 Andel bilpassagerare av totalt antal genomförda resor 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 
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Delmål 1: Ökad tillgänglighet för invånarna 
i hela Västra Götaland 

Tillgänglighet för invånarna handlar om hur kollektivtrafiken bidrar till att orter och 

landsbygder knyts samman, och om hur invånare kan nå målpunkter. Kollektivtrafikens 

utbud anpassas generellt utifrån platsspecifika förutsättningar, samhällsnytta och 

resurseffektivitet. Målbild tåg 2035, landsbygdsutredningen och målbilder för regionens 

pendlingsnav är strategier som ligger till grund för utvecklingen av trafiken.  

Målet mäts med två indikatorer och fyra nyckeltal som sammantaget ska ge en bild av 

tillgängligheten utifrån restid och utbud med kollektivtrafiken. Kostnaden finns också 

med eftersom den är avgörande för hur det totala utbudet ser ut.  

        
Måltal 2020 Indikatorer Utveckling 

2014 - 2018 
Utveckling 

under 2018     

Andel invånare med <60 min till ett 
pendlingsnav med kollektivtrafik, ökar  
(från 84,9 % år 2014)  

1.1 Andel invånare med mindre än 60 min till 
ett pendlingsnav med kollektivtrafik  

 Ingen  
uppgift 

Andel invånare med minst grundutbud enligt 
landsbygdsutredningen är 100 % 

1.2. Andel invånare med minst grundutbud 
enligt landsbygdsutredningen 

  

 
Nyckeltal Förändring 

2014 - 2018 
Förändring 
under 2018  

1.3 Antal fordonskilometer med Västtrafik 

  

 1.4 Andel invånare som har avgångstider som 
passar deras resbehov 

  

  1.5 Restidskvot för tåg respektive buss i 
prioriterade stråk 

 
* 

 

 

1.6 Bruttokostnad och nettokostnad per 
fordonskilometer 

  

*på grund av nya kriterier i uttag av restider i Google maps är det inte möjlighet att jämföra tillbaka i tiden  
      Målet är uppnått, pilen visar förändring under 2018 

 
1.1 Andel invånare med mindre än 60 min till ett pendlingsnav 
med kollektivtrafik 
Inom ramen för projektet Accessibility planning lab pågår ett utvecklingsarbete av 

tillgänglighetsanalys och nya metoder för att visa geografisk tillgänglighet främst med 

kollektivtrafik men också med bil. Kartan på nästa sida är framtagen utifrån 2018 års 

tidtabell1 och visar restider från alla kvadratkilometer rutor i Västra Götaland till 

närmaste pendlingsnav, vilka är Göteborg, Borås, Skövde, Trollhättan, Vänersborg eller 

Uddevalla.  

                                                      
1 Tidtabellutdrag är från Samtrafiken och avser tredje måndagen i september 2018 med ankomst mellan 

kl 7.00 och 8.30. Statstiken på invånarna är från 171231. Analysen är gjord i Open Trip Planner 
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Resultat visar att 2018 hade 85,5 procent av invånarna i Västra Götaland mindre än 60 

minuter med kollektivtrafik till minst en av dessa sex orter. Det är något fler än 2014 då 

det var 84,9 procent. God tillgänglighet med restider under 60 minuter breder ut sig som 

en spretig hand längs vägar och järnvägar runt om pendlingsnaven. Generellt är det längs 

de prioriterade stråken i trafikförsörjningsprogrammet som restiderna ligger under 60 

minuter. Det är främst i områden nära länsgränserna, längs Vänern och kusten samt 

gränsen till Norge som restiderna överstiger två timmar, med undantag för gränsen med 

Halland. En stor del av Dalsland har längre restid än en timme med kollektivtrafik. 

Mellan Skövde och övriga noder finns ett bälte mellan Ulricehamn/ Falköping upp till 

Lidköping/ Grästorp med längre restider. Några av dessa områden har närmare till större 

orter utanför Västra Götaland men i den här kartan är det tillgängligheten till pendlings-

naven inom Västra Götaland som följs upp.  

 

Figur 8 Restid till regionala huvudorter i Västra Götaland enligt 2018 års tidtabell.  
Källa: Tillgänglighetsanalys Handelshögskolan vid Göteborgs universitet i samverkan med Zurich University of Applied 
sciences. 



Uppföljning 2018  
Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 

19 

1.2 Andel invånare med minst grundutbud  
Kollektivtrafiknämnden antog 2014 riktlinjer för vilken servicenivå som invånarna kan 

förvänta sig med kollektivtrafiken på landsbygden (Landsbygdsutredning – kollektiv-

trafik i Västra Götaland). För boende utanför tätorter ska det finnas fem resmöjligheter 

per vardag med närtrafik och för boende inom tätorterna finns det tidtabellslagda turer 

med större utbud ju större tätorten är.  

I december 2016 fanns grundutbudet i hela Västra Götaland. Kollektivtrafiken har ut-

ökats i de kommuner och orter där utbudet tidigare inte nådde upp till lägstanivån. 

Eftersom orter växer och Västra Götaland utvecklas är detta en process som Västtrafik 

arbetar med kontinuerligt.  

Resultat av satsningen på närtrafiken är en resandeökning på närmare 80 procent sedan 

2013. Utöver att arbeta med lägstanivån inom kollektivtrafiken på landsbygden finns 

det tydliga ambitioner om att integrera den anropsstyrda trafiken allt mer med övrig 

kollektivtrafik. Exempelvis genom högre grad av samordning av biljettsystem och att 

trafiken syns i reseplaneraren.  

Tabell 6 Andelen invånare med minst grundutbud enligt landsbygdsutredningen 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal invånare 63% i.u. 100% 100%  100%      

Källa: Västtrafik,  i.u. ingen uppgift 
 

1.3 Antal fordonskilometer med Västtrafik 
Antal fordonskilometer visar hur långt varje kollektivtrafikfordon kör i trafiken. Till 

exempel innebär två sammankopplade tågfordon två fordonskilometer per kilometer. 

Mellan 2014 och 2018 har antalet fordonskilometer ökat med 8 miljoner. Fordons-

kilometer är ett sätt att visa det samlade utbudet av kollektivtrafik. De senaste åren sker 

satsningar som i första hand innebär omfördelningar, det vill säga att mindre effektiv 

trafik ersätts med mer effektiv trafik. Det innebär ett mer attraktivt utbud även om 

antalet fordonskilometer i sig inte ökar.  

Tabell 7 Antal fordonskilometer med Västtrafik   

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal fordonskilometer (miljoner) 142 145 147 149 150      

Källa: Västtrafik 

 

1.4 Andel invånare som har avgångstider som passar deras 
resbehov 
En förutsättning för att kollektivtrafiken ska vara användbar är att avgångstiderna passar 

invånarnas resbehov. I kollektivtrafikbarometern 2018 svarade 56 procent att det är så. 

Ökningen från 2017 visar troligen på en ren förbättring, medan nivåskillnaden mellan 

2016 och 2017 sannolikt till stor del är ett resultat av metodförändringen. 
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Figur 9 Andel invånare som har avgångstider som passar deras resbehov.  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

 

1.5 Restidskvot för tåg respektive buss i prioriterade stråk  
En utmaning för kollektivtrafiken är att uppnå restider som konkurrerar med bilen. Med 

tåg är målet en restidskvot på 0,8, det vill säga 20 procent kortare restid än med bil. För 

buss däremot är målet en restidskvot på 1,3. Restidskvoterna följs upp i de prioriterade 

kollektivtrafikstråken och i stora pendlingsrelationer. Uppföljningen sker i första hand 

av restidskvoten för tåg och bil. Där det inte finns tågtrafik följs restidskvoten mellan 

buss och bil. Uppgifterna för både bil och kollektivtrafik är hämtade från Google maps, 

och trängsel är medräknad. Restiderna räknas mellan resecentrum eller tågstation i 

respektive ort. Restidskvoten styrs till stor del av infrastrukturen för alla trafikslag men 

för kollektivtrafik påverkas dessutom restiden av antalet stopp vid hållplatser. På 

individnivå varierar restidskvoten stort beroende på hur lång tid man har till och från 

kollektivtrafiken respektive bilen.  

Den lägsta restidskvoten finns generellt mellan orter längs Västra stambanan, och nära 

Göteborg. Tågen på Norge/vänernbanan har också attraktiva restidskvoter, både på 

kortare och längre distanser. Högst restidskvot när det gäller tåg har Göteborg-

Strömstad, men även Vänersborg-Borås och Borås-Göteborg har höga kvoter. Sträckan 

Borås-Göteborg har dock bra restidskvot för bussen. För buss generellt finns de lägsta 

restidskvoterna framförallt i stråk med busskörfält. Flera bussrelationer i Skaraborg har 

också bra restidskvoter. Jämfört med 2017 har restidskvoten förbättrats bland annat för 

tåg mellan Göteborg och Uddevalla samt mellan Borås och Kinna med tåg och hela 

vägen till Varberg. Samtidigt har några andra relationer fått en sämre restidskvot, 

exempelvis Stenungsund-Skärhamn med buss.  
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Figur 10 Restidskvoter för buss respektive tåg i förhållande till bil  
Källa: Google maps oktober 2018 

1.6 Bruttokostnad och nettokostnad per fordonskilometer 
I hög grad påverkas den totala kostnadsutvecklingen per fordonskilometer av den 

allmänna kostnadsutvecklingen inom kollektivtrafiken. Men också av kostnader för ett 

utökat trafikutbud. Generellt har utvecklingen av index kopplat till bränsle och personal 

i trafikavtal haft en stor påverkan. Dessutom påverkar ökade krav på till exempel miljö 

och kvalitet i nya trafikupphandlingar. Resandeutvecklingen och därmed incitamentens 

storlek till trafikföretagen påverkar också kostnaderna samt den allmänna 

kostnadsutvecklingen för Västtrafik i övrigt.  

För perioden påverkades kostnadsutvecklingen också av kostnader för spårvagns- och 

tågtrafiken, ökad förseningsersättningar till resenärer samt ökade underhållskostnader 

för resecentra. Kostnaderna styrs också av trafikslagens andel av all kollektivtrafik, 

exempelvis leder en ökad andel tåg till en ökad kostnad per kilometer, men också till 

fler sittplatser per tur. 

Tabell 8 Kostnad per fordonskilometer, brutto respektive netto (kr)  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad per fordonskilometer 53 56 59 59 63   

Nettokostnad per fordonskilometer 25 27 28 28 30   

Källa: Västtrafik 
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Delmål 2: Attraktiv kollektivtrafik 

Ambitionen är att människor ska välja kollektivtrafiken för att de vill, inte för att de 

måste. Då är det viktigt att kollektivtrafiken upplevs som attraktiv. Attraktiviteten är en 

samlad upplevelse som handlar om resenärernas preferenser och behov före, under och 

efter resan. Målet nås genom att förbättra punktlighet, trygghet, enkelhet, bekvämlighet, 

kvalitet och bemötande men också genom att utveckla tjänster kopplat till resan. 

Attraktiviteten mäts genom hur enkelt invånarna anser att det är att resa med Västtrafik, 

resenärernas nöjdhet, men också i hur punktlig kollektivtrafiken är. 

        
Måltal 2020 Indikatorer Utveckling 

2014 - 2018 
Utveckling 

under 2018     

Andel invånare som anser att det är enkelt 
att resa med Västtrafik är minst 60 % 

2.1 Andel invånare som anser att det är 
enkelt att resa med Västtrafik 

  

Andel nöjda resenärer med senaste resan 
mätt ombord är minst 93 % 

2.2 Andel nöjda resenärer med senaste resan 
mätt ombord 

  

Andel resenärer som är nöjda med Västtrafik 
är minst 60 % 

2.3 Andel resenärer som är nöjda med 
Västtrafik 

 

  

 Nyckeltal Förändring 
2014 - 2018 

Förändring 
under 2018 

 

2.4 Andel turer som är punktliga per 
trafikslag 

  

 

2.5 Allmänhetens upplevelse av förseningar i 
kollektivtrafiken som ett stort problem 

  

        Målet är uppnått, pilen visar förändring under 2018 

 
2.1 Andel invånare som anser att det är enkelt att resa med 
Västtrafik  
Upplevelsen av enkelhet är en viktig parameter för att välja att resa med kollektivtra-

fiken. Delmålet till 2020 är att 60 procent ska anse att det är enkelt att åka med Västtrafik 

och årets värde på 61 procent ligger något över målet. Troligen har den ökade 

användningen av appen ToGo bidragit till förbättringen. Idag köper privatkunderna i 

genomsnitt varannan biljett i ToGo. 
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Figur 11 Andel invånare som anser att det är enkelt att resa med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 
 

En något högre andel kvinnor än män anser att det är enkelt att åka med Västtrafik. 

Delmålet till 2020 är uppnått för både kvinnor och män under 2018.  

 

Figur 12 Andel män respektive kvinnor som anser att det är enkelt att resa med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

I kollektivtrafikbarometern ställs också frågan om resenären upplever det som enkelt att 

köpa biljett. Resultatet för 2018 visar att andelen resenärer som upplever att det är enkelt 

att köpa biljett har ökat från 53 procent 2016 till 75 procent 2018. Den höga ökningen 

är sannolikt en följd av den ökade försäljningen av biljetter via appen ToGo. 
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2.2 Andel nöjda resenärer med senaste resan mätt ombord  
Många trafikavtal har nöjdhetsincitament och därför mäts nöjdheten ombord. Under-

sökningarna visar på en mycket hög nöjdhet med den senaste resan under flera år. 2018 

angav 94 procent att de var nöjda med den senaste resan. Samma fråga i kollektivtrafik-

barometern ger ett resultat på 79 procent, alltså differens på 15 procentenheter. I 

ombordundersökningar blir andelen resenärer som reser ofta och regelbundet över-

representerade. Det kan vara en förklaring till att nöjdheten är så pass hög. En annan 

förklaring är att respondenter tenderar att vara mer positiva när en undersökning genom-

förs i ett personligt möte under resan jämfört med en undersökning via telefon eller 

webben vid en senare tidpunkt. En stor del av skillnaden är troligen ett resultat av de 

olika metoderna. 

 

Figur 13 Andelen nöjda resenärer med senaste resan mätt ombord 
Källa: Västtrafik 
 

2.3 Andel resenärer nöjda med Västtrafik 
Andelen resenärer som är nöjda med Västtrafik generellt ligger på 57 procent, enligt 

kollektivtrafikbarometern. Andelen missnöjda är 12 procent för 2018, en procentenhet 

lägre än 2017. I begreppet nöjdhet ligger en blandning av varumärke, media och sociala 

medier, egna upplevelser tillbaka i tiden och hur man tycker det fungerar idag. Den 

generella nöjdheten är mer komplex och svårare att förbättra med enskilda åtgärder än 

nöjdheten med den senaste resan, som handlar mer om kvaliteten på tjänsten. 
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Figur 14 Andel resenärer som är nöjda med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

Nöjdheten skiljer sig något mellan könen. Kvinnorna är mer nöjda med Västtrafik än 

männen och männen är mer missnöjda med Västtrafik än kvinnorna. Andelen som 

svarar varken eller är nästan lika. Jämfört med 2017 har kvinnorna blivit något mer 

nöjda medan männen tvärtom har blivit något mer missnöjda. 

 

 
 

Figur 15 Andel kvinnor och män som är nöjda med Västtrafik 2018 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

 

2.4 Andel turer som är punktliga per trafikslag 
Punktlighet är en viktig parameter för hur nöjda resenärerna är med sin kollektiv-

trafikresa och med Västtrafik generellt. Arbetet med punktlighet är ständigt pågående 

och det kräver ett samarbete mellan ansvariga för infrastrukturen, operatörerna och 

Västtrafik.  

Punktligheten har under 2018 generellt försämrats något, framförallt i spårvagns-

trafiken. Den har särskilt påverkats av ombyggnationer som görs i Göteborgsområdet 

samtidigt som det har skett en ökning av resandet i spårvagnstrafiken. Framkomligheten 

med Göteborgstrafiken under ombyggnationer är ett prioriterat arbete inom Västtrafik. 
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För att öka prioritering av bussarnas framkomlighet i stadstrafiken krävs samverkan med 

kommunerna. Generellt är punktligheten högre både för spårvagn och tåg än för buss i 

stadstrafik. 

Tabell 9 Punktlighet per trafikslag år 2014 - 2018  

Andel turer som är punktliga  

Trafikslag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Buss stadstrafik* 79% 80% 79% 77% 76%   

Fartyg** 85% 87% 89% 89% 90%   

Spårvagn 79% 80% 81% 81% 77%   

Pendeltåg 95% 91% 92% 93% 92%   

Regiontåg 92% 90% 90% 93% 91%   

* Gäller stadstrafik i Göteborg, Mölndal och Partille 

** Fartygstrafiken gäller endast Styrsöbolaget             

Källa: Västtrafik 

  



Uppföljning 2018  
Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 

27 

2.5 Allmänhetens upplevelse av förseningar i kollektivtrafiken 
SOM-institutet vid Göteborgs universitet gör varje år en studie för Västra Götaland där 

man bland annat frågar om invånarnas upplevelse av kollektivtrafiken. En av frågorna 

som ställs är i vilken utsträckning man uppfattar förseningar i kollektivtrafiken som ett 

problem i den kommun man bor.  

I undersökningen för 2017 (senast publicerade) var förseningar i kollektivtrafiken inget 

stort problem för 75 procent av respondenterna. Andelen respondenter som ansåg att 

förseningar i kollektivtrafiken är ett stort problem låg på 25 procent, en marginell ökning 

jämfört med 2016 då andelen låg på 24 procent. 

 

Figur 16 Allmänhetens upplevelse av förseningar år 2014-2017  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2017 (senast tillgängliga undersökningen) 

SOM-institutet ställde också en fråga om man bedömer att man kommer i tid när man 

använder kollektivtrafiken i Västra Götaland och där ansåg 52 procent av alla 

respondenter att det är helt eller delvis riktigt, i det närmaste samma andel som 

föregående år då 51 procent ansåg detta.  

Om man endast tittar på hur kollektivtrafikresenärerna svarade så ansåg 70 procent att 

det är helt eller delvis riktigt, en minskning med 3 procentenheter jämfört med 

föregående år. Här finns alltså förbättringspotential, men liksom kollektivtrafik-

barometern visar undersökningen att de som nyttjar kollektivtrafiken och har en erfaren-

hetsbaserad upplevelse är mer positiva än de som inte reser med kollektivtrafiken. 
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Delmål 3: Alla resenärsgrupper beaktas 

Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för jämlikhet och delaktighet i samhället, och 

bidrar till social hållbarhet. Målet är att kollektivtrafiken utformas så att den inte upplevs 

diskriminerande, utan stöder en inkluderande samhällsutveckling. 

        
Måltal 2020 Indikatorer Utveckling 

2014 - 2018 
Utveckling 

under 2018     

Andel invånare som känner trygghet att åka 
med Västtrafik är minst 72 %. 

3.1 Andel invånare som känner trygghet att 
åka med Västtrafik. 

  

Andel fordon anpassade för personer med 
funktionsnedsättning är 100 %. 

3.2 Andel fordon anpassade för personer 
med funktionsnedsättning. 

  

Antal hållplatser och terminaler anpassade 
för personer med funktionsnedsättning är 
fler än 800. 

3.3 Antal prioriterade hållplatser och 
terminaler anpassade för personer med 
funktionsnedsättning. 

  

 Nyckeltal Förändring 
2014 - 2018 

Förändring 
under 2018 

 

3.4 Kvalitativ analys utifrån de sju 
diskrimineringsgrunderna. 

  

    

 
3.1 Andel invånare som känner trygghet att åka med Västtrafik   
Kollektivtrafiken ska upplevas som trygg och säker för invånarna. Vi behöver ökad 

kunskap om olika åtgärder som ger trygghet och troligen krävs flera i kombination med 

varandra. Det kan handla om allt ifrån att resans alla moment fungerar som planerat till 

att resenärerna får tydlig information vid förseningar och inställda turer. Andra aspekter 

handlar om att resenärerna känner sig trygga med att gå till och från hållplatser. 

Ljussättning är betydelsefullt för att öka tryggheten. Ombord på fordonen kan 

medpassagerares beteende skapa oro hos resenärer och då kan kamerabevakning hjälpa 

till att öka tryggheten.  

I kollektivtrafikbarometern ställdes en extra fråga i september 2018 om kamera-

bevakning kopplat till upplevd trygghet. Då svarade 79 procent av allmänheten i Sverige 

att kamerabevakning ombord ökar tryggheten och säkerheten för resenärerna. Andelen 

ökar med åldern och för 65 år och äldre är andelen 86 procent medan andelen 15-19 

åringar var 69 procent. Något fler kvinnor än män ansåg att kamerabevakning ökar 

tryggheten och säkerheten. Resultat visar också att de invånare som känner sig otrygga 

med kollektivtrafiken är något mer skeptiska till att kamerabevakning skulle öka 

tryggheten än de som redan känner sig trygga under resan. 

Figur 17 på nästa sida visar att 2018 har invånarnas trygghet med att resa med Västtrafik 

ökat något och ligger nu på 66 procent.  
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Figur 17 Andel invånare som känner sig trygga med att åka med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

I Västtrafiks undersökning om varumärket anger 77 procent 2018 att de alltid känner 

sig trygga hos Västtrafik. Det är en tydlig ökning från 2017 då resultatet var 74 procent. 

Undersökning baserades på cirka 4 000 svar. 

Enligt kollektivtrafikbarometern är vaneresenärer mer trygga med Västtrafik än 

invånarna i allmänhet. Männen har känt sig mer trygga än kvinnorna historiskt, men för 

2018 är andelen kvinnor högre. Ökningen av upplevd trygghet bland kvinnor från 63 till 

67 procent, är så pass hög att det bör ha skett en reell förändring. Ökningen går inte att 

kopplat direkt till någon specifik åtgärd. 

Äldre över 65 år känner sig betydligt mer trygga att resa med Västtrafik än andra 

åldersgrupper, med en andel på 74 procent. Tryggast känner sig invånarna i Skaraborg 

och i kranskommunerna till Göteborg, där är det 69 procent som upplever sig trygga 

med Västtrafik. Lägst trygghet har Sjuhärad med 62 procent, en procentenhet lägre än 

2017. I Göteborgs stadstrafikområde är nivån 66 procent, en klar ökning från 2017. I 

Fyrbodal ligger tryggheten på 66 procent.  

Tabell 10 Andel som instämmer i att de känner sig trygga med att resa med Västtrafik 

Kategori 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Invånare  67% 68% 67% 64% 66%   

Män 68% 71% 69% 65% 65%   

Kvinnor 66% 66% 65% 63% 67%   

Resenärer 72% 73% 73% 69% 71%   

Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 
 

Jämfört med riket så känner sig västragötalänningarna mer otrygga i kollektivtrafiken. 

Västra Götaland har tillsammans med Dalarna och Skåne de lägsta siffrorna runt 66 till 

67 procent. Tryggast är invånarna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Värmland 

med siffror mellan 76 och 82 procent.  

I den nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet säger 31 

procent av kvinnorna och 15 procent av männen att de väljer annan väg eller färdsätt på 

grund av otrygghet. Fördelat på ålder så är otryggheten högst bland unga och 
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medelålders. I samma undersökning svarar 16 procent av kvinnorna och 9 procent av 

männen att de har avstått från aktiviteter på grund av otrygghet. De som upplever sig 

mest otrygga är kvinnor i åldrarna 20 till 54 år. 

 

3.2 Andel fordon anpassade för personer med 
funktionsnedsättning 
Totalt sett var 97 procent av alla fordon anpassade vid årsskiftet 2018/19. Den nivån har 

varit konstant sedan 2014. Alla tåg, fartyg och bussar är anpassade för personer med 

funktionsnedsättning. När det gäller de äldsta av Västtrafiks tåg så har dessa av-

markerats som anpassade i Västtrafiks reseplanerare eftersom standarden för plattforms-

höjden har sänkts med 20 cm. Rampen på dessa tåg får en för brant lutning vid vissa 

stationer. Tågen i sig uppfyller dock fortfarande kriterierna för funktionshinder-

anpassning. 

Spårvagnarna är till 70 procent fullt anpassade, eftersom de äldre modellerna av spår-

vagnar inte är fullt ut tillgänglighetsanpassade. De nya spårvagnarna som har upp-

handlats kommer successivt att ersätta de gamla vagnarna. De första beräknas finnas på 

plats från våren 2019. 

 

3.3 Antal prioriterade hållplatser och terminaler anpassade för 
personer med funktionsnedsättning 
Ansvaret för hållplatser är delat mellan Västtrafik och väghållarna (kommunerna på 

kommunala vägar och Trafikverket på statliga vägar). För att nå målet behöver framför-

allt väghållarna genomföra åtgärder i en högre takt än i dag. De cirka 800 hållplatserna 

med flest antal påstigande är prioriterade för anpassning för personer med funktions-

nedsättning. För att en hållplats ska räknas som fullt ut anpassad finns 8 kriterier som 

ska vara uppfyllda. Dessa finns beskrivna i bilaga 2 i strategin för kollektivtrafik på 

jämlika villkor.  

Under 2017 gjordes en inventering för att effektivt kunna åtgärda de högst prioriterade 

hållplatserna. Under 2018 genomförde Västtrafik en rad åtgärder utifrån deras ansvar 

för hållplatserna.  

Av de 800 prioriterade hållplatserna är 49 procent helt anpassade utifrån de 8 kriterierna, 

att jämföra med 43 procent 2017. Enbart elva av dessa hållplatser saknar helt någon 

form av anpassning. Flera kriterier är uppfyllda på de flesta av de 800 hållplatserna, till 

exempel har 99 procent belysning, 96 procent har bänk/ sittplats och 95 procent har 

väderskydd.  

 

3.4 Kvalitativ analys utifrån de sju diskrimineringsgrunderna  
Under 2018 har förslaget till strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor som togs fram 

2017 varit ute på remiss. Strategin beslutades i kollektivtrafiknämnden i oktober 2018. 

Strategin omfattar fem åtgärdsområden, där Västtrafik ansvarar för genomförandet av 

de fyra första. Det femte, som omfattar mål om att sociala konsekvenser i strategisk 

planering, ansvarar kollektivtrafiknämnden för.  
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Arbetet med att ta fram en modell för sociala konsekvensbedömningar (SKB) i 

strategisk planering har påbörjats. Under hösten testades modellen i bland annat arbetet 

med åtgärdsvalsstudie för metrobuss. Det arbetet kommer fortsätta under 2019 och en 

modell för SKB ska finnas färdig till slutet av 2019.  

Västtrafiks har påbörjat arbetet med en handlingsplan utifrån strategin. Bland annat har 

två barnrättsombud utsetts, som ska leda till ett ökat fokus på barns förutsättningar i 

kollektivtrafiken. Västtrafik har också fortsatt sitt arbete med anpassningar för personer 

med funktionsnedsättning. Ett exempel är att yttre utrop vid hållplatserna har utvidgats 

från att omfatta enbart stadstrafiken i Göteborg till att omfatta hela Västra Götaland. 

Detta är en stor förbättring för framför allt personer med synnedsättning, som nu får 

utropat vilket fordon som stannar vid hållplatsen och vart fordonet ska. Detta har varit 

väldigt uppskattat från bland annat Synskadades riksförbund. 

Sedan länge har det funnits ett beslut om att införa så kallade ledsagarkort, där personer 

med färdtjänsttillstånd får möjlighet att ta med sig en ledsagare kostnadsfritt på resan. 

Under hösten har Västtrafik tagit fram en lösning, som kallas reshjälpkort med samma 

funktion. Än så länge är det ett fåtal som har sökt, men det beror troligtvis på att det 

införs successivt och att det ännu inte marknadsfört i någon större utsträckning.  
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Delmål 4: Minskad miljöpåverkan från 
kollektivtrafiken  

Kollektivtrafiken är en drivande aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart transport-

system. Det sker genom successivt ökade krav i trafikupphandlingar med utfasning av 

fossila drivmedel, men också med fokus på minskad energianvändningen och låga 

nivåer av buller. De sistnämnda finns målsatta i miljö- och klimatstrategin för kollektiv-

trafiken men inte i trafikförsörjningsprogrammet. 

 
   

Måltal 2020 Indikatorer Utveckling 
2014 - 2018 

Utveckling 
under 2018      

Minskning CO2-utsläpp per personkilometer 
jämfört med år 2006 är minst 80 % 

4.1 Minskning koldioxidutsläpp per 
personkilometer jämfört med 2006 

  

 

 
4.1 Minskning koldioxidutsläpp per personkilometer jämfört 
med 2006 
Utvecklingen de senaste åren har gått fort mot en ökad andel förnybara drivmedel i 

fordonen. Andelen personkilometer med förnybara drivmedel (exklusive fartygstrafik) 

ökade en procentenhet under 2018 och ligger nu på 97 procent. Utöver övergången till 

förnybara drivmedel finns också en viss potential i att öka beläggningsgraden på 

fordonen, framförallt i lågtrafik. Pensionärskortet är ett exempel på hur man har styrt 

till en ökad beläggningsgrad i lågtrafik.  

Västtrafik använder förnybar el till tågtrafiken och spårvagnarna. I busstrafiken används 

biodiesel och biogas. Elbussar är särskilt lämpliga i stadstrafik och planeras både i 

befintliga avtal och i nya upphandlingar i Göteborg, Borås, Lidköping och Uddevalla. 

Idag är 8 procent av bussarna el-hybrider eller helt eldrivna.  

Fossil diesel med inblandning av biodiesel används idag i fartygstrafiken, i 

Kinnekulletåget och marginellt i busstrafiken. Men även för dieseltåg och fartyg är 

eldrift möjligt. Idag är älvskyttlarna i Göteborg dieselelektriska, det vill säga har 

dieselmotorer som driver generatorer som i sin tur driver elmotorer. De är förberedda 

för att kunna drivas med batteri i framtiden.  

Målet i trafikförsörjningsprogrammet är att minska koldioxidutsläppen per person-

kilometer med minst 80 procent från 2006 till 2020. Figur 18 på nästa sida visar att 

koldioxidutsläppen för 2018 är på samma nivå som 2017, det vill säga har minskat med 

72 procent sedan 2006. 

Efter flera år med minskade koldioxidutsläpp fortsätter alltså inte utsläppen att minska 

under 2018. Troligen beror det på att trafikföretagen på grund av prisutvecklingen i 

högre utsträckning valt RME istället för HVO. Båda drivmedlen räknas som förnybara 

men koldioxidminskningen skiljer sig åt mellan dem. RME har något sämre 
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klimategenskaper än HVO. I äldre trafikavtal är kravet att trafiken ska utföras med 

förnybart drivmedel medan nyare avtal har ett krav på att minska koldioxidutsläppen. 

Möjligheterna att nå målet om 80 procents minskning till 2020 har blivit något mer 

osäkra under 2018. 

 

Figur 18 Procentuell minskning av koldioxidutsläpp per personkilometer, jämfört med år 2006 
Källa: Västtrafik, Frida miljödatabas 
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Källförteckning 

• Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning (NTU) är en årligen 

återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning vars underlag utgörs av ca 

12 000 personer som svarat på frågor om utsatthet för brott, förtroende för rättsväsendet och 

erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. 

 

• Frida, miljö- och fordonsdatabas hos Svensk Kollektivtrafik har till syfte att lagra, samman-

ställa, visa och följa upp information rörande fordon, tillgänglighet, fordonskontroller och 

avtals- och miljökrav. 

 

• Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning 

som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. I Sverige genomförs ca 70 000 intervjuer 

löpande per år varav ca 25 000 med personer som reser kollektivt minst en gång i månaden. 

 

• Den västsvenska SOM-undersökningen går ut till 6 000 personer mellan 16 och 85 år 

bosatta i Västra Götaland och Kungsbacka kommun. Frågorna har tonvikt på attityder och 

beteenden inom områdena offentlig service och medier. SOM-institutet som utför 

undersökningen är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Sedan 

1986 har SOM-institutet arbetat tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält 

för att belysa opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling.  
 

• Trafikanalys är en svensk statlig förvaltningsmyndighet. Trafikanalys har till huvuduppgift 

att, med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, utvärdera och analysera samt redovisa 

effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportområdet. 

 

• Västtrafik, egen statistik. 
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Förord 
Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument 
för kollektivtrafikens utveckling. Kollektivtrafiken är ett av våra viktigaste verktyg att ge 
invånarna bättre förutsättningar att bo, leva och utvecklas i samklang med en mer hållbar 
samhällsutveckling.  

Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland ska 
Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med implementeringen av 
trafikförsörjningsprogrammet. Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala 
kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla kollektivtrafiken. 

Denna rapport är en del i den årliga avstämningen 2019 och ger en lägesrapport över hur 
arbetet fortskrider inom antagna strategier kopplade till trafikförsörjningsprogrammet och 
för de prioriterade utvecklingsområden som finns i programmet. 

Trafikförsörjningsprogrammet för 2017–2020 finns på Västra Götalandsregionens 
hemsida; www.vgregion.se/kollektivtrafik. 

 

Ulrika Bokeberg 

Avdelningschef kollektivtrafik och infrastruktur 

 

 

 

 

 

  

http://www.vgregion.se/kollektivtrafik


 
3   

Innehåll 
1. Beslutade strategier - lägesrapport ........................................................................ 4 

Pris- och sortimentsstrategi ............................................................................................ 5 

Målbild tåg 2035 ............................................................................................................ 5 

Landsbygdsutredningen ................................................................................................. 5 

Miljö- och klimatstrategi ................................................................................................ 6 

Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor ................................................................ 6 

Strategier för stadstrafiken i regionens fem utpekade pendlingsnav ............................. 7 

2. Prioriterade utvecklingsområden – lägesrapport ................................................. 8 

Samhällsplanering och kollektivtrafik som ömsesidig process ..................................... 8 

Samordning med skolresor, utifrån lokala förutsättningar ............................................. 9 

Hållbart resande, samverkan för att utveckla smartare kombinationer av färdsätt ........ 9 

Principer och strategier för kollektivtrafiken i regionens pendlingsnav ...................... 10 

Pris- och betalsystem samt information – enkelt att resa ............................................. 11 

Strukturerat arbete utifrån de sju diskrimineringsgrunderna; social hållbarhet ........... 11 

 

 

  



 
4   

1. Beslutade strategier - lägesrapport 
Trafikförsörjningsprogrammet har ett övergripande mål med fyra delmål. 

 

Till programmet finns ett antal strategier som konkretiserar trafikförsörjningsprogrammets 
intention och viljeinriktning. Strategierna som ska ses som en del av 
trafikförsörjningsprogrammet och förtydligar hur målen i programmet ska nås inom olika 
områden. Samtliga strategier finns samlade på www.vgregion.se/kollektivtrafik. 

Nedan ges en kortfattad lägesrapport gällande trafikförsörjningsprogrammets tillhörande 
strategier: 

 Pris- och sortimentsstrategi, steg 1 beslutad 2014,  
ny zonstruktur beslutad 2018 

 Målbild tåg 2035, beslutad 2013 

 Landsbygdsutredning – servicenivå på landsbygd, beslutad 2014  

 Miljö- och klimatstrategi, beslutad 2018 

 Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor, beslutad 2018 

 Strategier för stadstrafiken i regionens fem pendlingsnav, tre beslutade 2016–

2018 och två under framtagande 

 

  

http://www.vgregion.se/kollektivtrafik
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Pris- och sortimentsstrategi 

Västra Götalandsregionens pris- och sortimentstrategi ska ge ett enklare och mera rättvist 
prissortiment för Västtrafik. Pris- och sortimentstrategin består av två steg, där steg 1 
beslutades i regionfullmäktige i februari 2014. Avseende steg 2 med ny zonstruktur fattade 
regionfullmäktige beslut i november 2018. 
 
Lägesrapport: 
Under 2018 har dels appen Västtrafik To Go utvecklats med fler tjänster och biljettslag. 
Vidare har ett förslag till ny zonstruktur förankrats i de delregionala kollektivtrafikråden 
(DKR) samt i Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU) som ställde sig bakom förslaget 
i maj 2018. Regionfullmäktige fattade beslut om den nya zonstrukturen i november 2018. 
Beslutet innebär att dagens över 70 zoner slås samman till tre zoner, vilket innebär en 
kraftig förenkling jämfört med idag. Västtrafik kommer att arbeta med genomförandet 
under 2019 och 2020. 

Målbild tåg 2035 
Målbild tåg 2035 är en konkretisering av trafikförsörjningsprogrammet avseende 
tågtrafikutvecklingen i Västra Götaland. Målsättningen är att tågtrafiken år 2035 ska klara 
tre gånger fler resenärer jämfört med år 2006. Målbild tåg visar på en viljeriktning 
beträffande utvecklingen av tågtrafiken fram till år 2035 där trafikeringsmål och 
tillkommande infrastrukturbehov preciseras. År 2035 är Västra Götaland ett 
konkurrenskraftigt tillväxtområde i norra Europa som erbjuder god livskvalitet och goda 
förutsättningar för näringsliv och arbetsmarknad, och detta ska tågtrafiken starkt bidra till. 

Lägesrapport: 
Fokus under 2018 har varit att komplettera Målbild Tåg 2035 med mål om att öppna nya 
stationer. Detta gjordes genom ”Västtågsutredningen” som beslutades i regionfullmäktige 

under 2018. Beslutet innebar att Målbild tåg 2035 kompletterades med mål om att öppna 
nya stationer i Bäckefors, Dals Rostock, Brålanda, Frändefors, Hillared, Länghem och 
Grimsås. Utöver det så arbetar Västtrafik vidare enligt genomförandeplan för tåg 2020 och 
utvecklar tågtrafiken i enlighet med den. 

Landsbygdsutredningen 
Landsbygdsutredningen har tagits fram, och beslutats, av kollektivtrafiknämnden i samråd 
med Västra Götalands kommuner. I denna utredning fastställs vilket lägsta utbud av 
kollektivtrafik du kan vänta dig om du bor på landsbygden. Ett grundutbud för 
kollektivtrafiken är viktigt, för att till exempel äldre, ungdomar och andra utan tillgång till 
bil, ska kunna nå service som vårdcentraler, apotek och livsmedelsbutiker. 

Lägesrapport: 
Under 2017 utvärderades landsbygdsutredningen och det kunde konstateras att 
grundutbudet som utlovas i utredningen är infört överallt. Detta innebär att samtliga 
kommuner har närtrafik med minst fem resmöjligheter per vardag och linjetrafiken är 
utbyggd i enlighet med tätortsstorleken. Fokus för Västtrafik har därefter varit att se på 
möjliga utvecklingssteg för att integrera den anropsstyrda trafiken i linjetrafiken med 
särskilt fokus på att utveckla närtrafiken. 

 



 
6   

Miljö- och klimatstrategi  
Miljö- och klimatstrategin fastställer inriktning och mål för minskad miljö- och 
klimatpåverkan i kollektivtrafiken i Västra Götaland, och är en del av det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland. Strategin anger mål fram till 2035 med 
delmål för 2025 och 2030. 

För att nå målen i strategin krävs en omfattande övergång från förbränningsmotorer till 
eldrift i stadstrafik med buss, viss båttrafik och tågtrafik på oelektrifierad bana. 
Prioriteringen av drivmedel är el, biogas, flytande biodrivmedel. Teknik, kostnader, 
geografiska förutsättningar med mera kan dock påverka möjligt införande. 

Lägesrapport: 
Under 2017 gjordes en revidering av Miljö- och klimatstrategin, vilken sändes ut på remiss 
våren 2018. I oktober 2018 antogs den reviderade strategin av kollektivtrafiknämnden.  

Strategin genomförs framför allt genom de krav som Västtrafik ställer i nya 
trafikupphandlingar. Den ökade elektrifieringen som krävs för att målen i strategin ska nås 
innebär att hela trafiksystem måste förändras och att laddinfrastruktur och fordonsdepåer 
måste optimeras för att undvika stora kostnadsökningar. Framdrivningsteknik och 
drivmedel inom kollektivtrafiken är i en utvecklingsfas med osäkerheter kring pris och 
klimatpåverkan som följd. Förändringar i förutsättningar sker i hög takt. En avstämning av 
mål och kostnader för att uppnå målen behöver därför göras kontinuerligt under 
programperioden och inför varje trafikupphandling. 

Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor 
Strategin för kollektivtrafik på jämlika villkor beslutades av kollektivtrafiknämnden 
i oktober 2018 och ersätter därmed strategin för funktionshinderanpassning av 
kollektivtrafiken. Strategin innebär ett strukturerat och systematiskt sätt att arbeta utifrån 
de sju diskrimineringsgrunderna. Nu pågår arbetet med att implementera strategin inom 
Västtrafik och avdelning kollektivtrafik och infrastruktur. 

Lägesrapport: 
Under 2018 har det förslag till strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor som togs fram 
2017 varit ute på remiss. Strategin beslutades under hösten av kollektivtrafiknämnden och 
har därmed ersatt den tidigare strategin för funktionshinderanpassning av kollektivtrafiken. 
Under hösten har Västtrafik påbörjat arbetet med en handlingsplan för genomförandet av 
strategin. Parallellt har avdelning kollektivtrafik och infrastruktur påbörjat arbetet med att 
ta fram en modell för sociala konsekvensbedömningar (SKB) i strategisk planering för att 
svara upp mot ett av delmålen i strategin. Under hösten testades modellen i bland annat 
arbetet med åtgärdsvalsstudie för metrobuss. Det arbetet kommer fortsätta under 2019 och 
en modell för SKB ska finnas färdig till slutet av 2019. 
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Strategier för stadstrafiken i regionens fem utpekade pendlingsnav 
För naven i varje delregion; Göteborg/Mölndal/Partille (GMP), Trollhättan/Vänersborg 
(Tvåstad), Uddevalla, Borås och Skövde finns särskilda stadstrafikforum, där politiska 
företrädare för parterna möts 2–4 gånger per år för samverkan kring frågor som bedöms 
relevanta för stadstrafikens utveckling. Detta görs som en del av stadens utveckling och 
som en del i kollektivtrafiksystemet som helhet. 

Inom respektive stadstrafikforum har eller ska en kollektivtrafikplan/målbild tas fram. 
Kollektivtrafikplanerna utgår från trafikförsörjningsprogrammet och beskriver hur 
kollektivtrafiken behöver utvecklas i samklang med stadsutvecklingen. Målsättningen är 
att stödja en hållbar region- och stadsutveckling och öka andelen hållbara resor med 
kollektivtrafik, gång och cykel.  

Lägesrapport: 
Göteborg, Mölndal och Partille: Målbild Koll2035 antogs av parternas respektive 
fullmäktige under vintern/våren 2018. Några av målbildens infrastrukturobjekt har fått 
delfinansiering i Sverigeförhandlingens storstadspaket för Göteborg. En genomförandeplan 
för första etappen av målbilden 2020–2024 kommer att tas fram gemensamt av parterna 
under 2019. 

Trollhättan/Vänersborg: Kollektivtrafikplanen är ute på remiss till slutet av februari 2019 
och målet är att den ska antas av parterna innan sommaren. Resandeutvecklingen har varit 
god och högre än målet för 2018. Kundnöjdheten med senaste resan är  mycket hög men 
trygghet ombord sjunker. En orsak kan vara att det börjar bli väldigt fullsatt och det är 
kapacitetsproblem i trafiken. 

Uddevalla: Arbetet med att ta fram en kollektivtrafikplan pågår för fullt och målet är att 
parterna ska anta planen under hösten 2019. Planering inför införandet av fem nya elbussar 
(med depåladdning) till juni 2019 pågår för fullt. Resandeutvecklingen har varit svagt 
positiv men har vikit lite neråt under hösten 2018. Kundnöjdheten för senaste resan ligger 
högt. Efter de negativa ordningshändelser som skett under året har en utökad samverkan 
startats för hantering av de viserings- och ordningsstörningar som skett. 

Borås: 2016 antogs Utvecklingsplan 2025 för kollektivtrafiken i Borås. Under 2018 har 
automatisk trafikanträkning införts på alla stadsbussar. Under året har dessutom planering 
för att införa elbuss på linje 2 pågått. En genomförandeplan med sikte på 2025 kommer att 
tas fram gemensamt av parterna under 2019. Borås har också under året studerat 
förutsättningar för att införa självkörande bussar och planerar att under 2019 göra ett 
”livetest”. 

Skövde: Kollektivtrafikplan för Skövde år 2025 – med utblick 2035 antogs av parterna 
under hösten 2018. Nu ska en genomförandeplan tas fram. Under 2018 har antalet resor i 
stadstrafiken ökat markant jämfört med föregående år. Antalet arbetspendlare i 
stadstrafiken ökar och det höga ungdomsresandet under sommaren har hållit i sig under 
hösten. Kapacitetsproblem hanteras genom större fordon. Framkomligheten och 
tillgängligheten i och till Skövde ökar för bilister, vilket kan komma att påverka 
resandeutvecklingen framöver.  

 

Siffror för resandeökning och nöjdhet återfinns i den årliga uppföljningen.  
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2. Prioriterade utvecklingsområden – lägesrapport 
I trafikförsörjningsprogrammet 2017–2020 finns sex prioriterade utvecklingsområden, som 
ska vara i fokus de närmsta åren för att driva utvecklingen mot det övergripande målet. De 
delregionala kollektivtrafikråden ska involveras i arbetet och kommunerna spelar en viktig 
roll för möjligheterna att nå målen. De prioriterade utvecklingsområdena är: 

 samhällsplanering och kollektivtrafik som ömsesidig process 

 samordning med skolresor, utifrån lokala förutsättningar 

 hållbart resande, samverkan för att utveckla smartare kombinationer av 
färdsätt 

 pris- och betalsystem samt information – enkelt att resa 
 principer och strategier för kollektivtrafiken i regionens pendlingsnav 

 strukturerat arbete utifrån de sju diskrimineringsgrunderna; social 
hållbarhet 

 

Nedan ges en kortfattad lägesrapport för respektive utvecklingsområde. 

Samhällsplanering och kollektivtrafik som ömsesidig process 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: Kollektivtrafikplanering och övrig 
samhällsplanering behöver ske mer samordnat. Det handlar dels om att kollektivtrafiken 
ska kunna utvecklas effektivt, dels om kommunernas förutsättningar för att utveckla ny 
bebyggelse. Det kräver ömsesidigt kunskapsbyggande i syfte att ta fram tydligare principer 
och processer för parterna gällande kollektivtrafikutbud och bebyggelse. 

Lägesrapport: 
Hösten 2016 startade Västra Götalandsregionen tillsammans med Västtrafik en arbetsgrupp 
med representation från de fyra delregionala kollektivtrafikrådens tjänstemannanätverk 
samt Länsstyrelsen. Arbetsgruppen har identifierat utmaningar och tagit fram förslag på 
aktiviteter inom utvecklingsområdet.  

Under första halvåret 2018 har ett arbete gjorts för att hitta goda exempel på kommunala 
planeringsprocesser där kollektivtrafiken kommit in på ett bra sätt. Det visade sig vara 
svårt, men resultatet av genomförda intervjuer har gett arbetsgruppen ett bra underlag för 
fortsatt utveckling av bättre samplanering mellan bebyggelse och kollektivtrafik. 
Arbetsgruppen har även genomfört en kartläggning över hur andra regionala 
kollektivtrafikmyndigheter och organisationer arbetar med avsiktsförklaringar kopplat till 
kollektivtrafiken.  

Ett arbete med att ta fram ett pedagogiskt utbildningsmaterial om kollektivtrafiken i 
samhällsplaneringen som riktar sig till kommunala tjänstemän inom 
samhällsbyggnadssektorn har påbörjats och beräknas bli färdigt under första halvan av 
2019. 
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Samordning med skolresor, utifrån lokala förutsättningar 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: Det finns potential att öka 
servicenivån på landsbygd ytterligare genom samordning med skolskjutsar. De utredningar 
som gjorts visar att det inte finns en lösning som passar alla kommuner. Samordningen bör 
därför ske genom samråd mellan Västtrafik och respektive kommun utifrån geografiska 
och demografiska förutsättningar, inför upphandlingar, där både kommunen och Västtrafik 
strävar efter bästa möjliga totallösning för invånarna. 

Lägesrapport: 
Under 2018 har Västtrafik fortsatt sitt interna arbete med att tydliggöra hur de arbetar med 
samordning mellan skolskjuts och allmän kollektivtrafik. Arbetet beräknas slutföras under 
våren 2019. 

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Boråsregionen och Västtrafik startat ett 
arbete för att utveckla samordning av skolresor inom delregionen. Detta efter att 
Boråsregionen i föregående års avstämning signalerat att delregionen gärna engagerar sig 
mer i utvecklingsområdet. När arbetet har kommit igång ordentligt kommer övriga 
delregioner att bjudas in för dialog. 

Hållbart resande, samverkan för att utveckla smartare 
kombinationer av färdsätt 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: Kollektivtrafiken är ofta – men inte 
alltid – det hållbara alternativet, ekonomiskt och miljömässigt. Ett viktigt 
utvecklingsområde är att kombinera färdsätt smartare. Åtgärder ska anpassas utifrån lokala 
förutsättningar och behov, geografiskt och hos olika resenärsgrupper, för såväl 
vardagsresor som resor inom turism och besöksnäring. Det innebär fortsatt hög prioritet för 
samverkansprojekt för utveckling av nya tjänster för att underlätta för samåkning, 
bilpooler, cykelpooler osv. Därtill krävs systematiskt beteendepåverkande arbete. 

Lägesrapport: 

Hållbart resande väst 
Hållbart resande väst (HRV) har under tre och ett halvt år blivit en aktiv aktör inom 
området hållbart resande i Västsverige och Sverige. 2018 låg HRV:s fokus på att fungera 
som stöd och kunskapskälla för kommunerna genom att erbjuda projekt, kunskapsstöd och 
nätverk, men även genom att ta fram kunskapsunderlag som cykelpotentialstudien. HRV 
har också drivit påverkansarbete kopplat till hållbart resande i olika forum. Under 
Almedalsveckan höll HRV ett välbesökt seminarium som handlade om hinder för hållbart 
resande samt deltog i flera paneldebatter. Projekt som genomfördes under året var 
Vintercyklist, Cykelvänlig arbetsplats, Buss ohoj! och På Egna Ben. HRV har spridit 
kunskap i ämnet hållbart resande genom hemsida, Facebook, Instagram och Twitter. 

Nytt för 2018 var att HRV arbetade efter tre prioriterade områden; Hållbart resande på 
landsbygd, hållbart resande i tjänsten och för de anställdas resor till och från 
arbetsplatsen samt aktiv mobilitet för barn och unga. Dessa prioriterade områden har legat 
till grund för utveckling av projekt, aktiviteter och samarbeten under året.  

Sedan tidigare år har HRV identifierat en svårighet i att engagera fler kommuner att bli 
aktiva samarbetspartners. Ofta är det samma kommuner som är med i flera av de projekt 
HRV erbjuder. Det finns ett stort intresse hos kommunerna men oftast finns inte tillräckligt 
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med personella resurser. HRV har även märkt att möjligheterna för kommunerna att delta i 
flera projekt samtidigt är små. För att kunna växla upp arbetet ytterligare har HRV ansökt 
och blivit beviljade medel från Energimyndigheten. Fram till november 2020 kommer två 
projektledare att arbeta med att växla upp HRV:s arbete i hela regionen. Total 
projektbudget är 2,8 miljoner kronor. 

2018 startades även ett annat stort projekt upp – KomILand. Det är ett tvåårigt projekt med 
finansiering från VINNOVA kring kombinerad mobilitet på landsbygd och i mindre 
tätorter. Tester med flera mobilitetstjänster i samma plattform kommer att testas på 2–4 
orter i Skaraborg. Total projektbudget är 11 miljoner kronor.  

Mer information om hållbart resande väst finns på www.vgregion.se/hrv. 

Kombinerad mobilitet 
Västtrafik har kollektivtrafiknämndens uppdrag att utveckla kombinerad mobilitet som 
tjänst. Arbetet innefattar att öppna upp för tredjepartsförsäljning för att fler aktörer ska 
kunna bygga kombinerade tjänster. Under 2018 har piloter med samarbetspartners 
genomförts för att få kunskap och lärdomar utifrån perspektiven kund, teknik och 
affärsmodell. Detta med ambition att vara redo att öppna upp för tredjepartsförsäljning i 
kontrollerad form under 2019.  

Teknisk utveckling och anpassning av biljettsystemet till nationell Biljett- och 
betalstandard (BoB) har gjorts på Västtrafiks digitala försäljningsplattform, som ett viktigt 
steg för att digitalt kunna tillgängliggöra biljettutbud. En pilot har genomförts i samarbete 
med Parkeringsbolaget Göteborg och under en testperiod var det möjligt att köpa och 
validera västtrafikbiljett i en extern digital app. Västtrafik har tillsammans med Borås stad 
genomfört ett pilotprojekt med hyrcyklar i staden under maj-nov 2018, för att stärka 
cykelns koppling till kollektivtrafiken. Ytterligare piloter har startats med inriktning på 
nyinflyttade i BRF Viva och tjänsteresor inom SDF Väster Göteborg. Kollektivtrafik 
kommer att vara en del av en mobilitetstjänst för dessa grupper tillsammans med bil- och 
cykelpool. 

Principer och strategier för kollektivtrafiken i regionens 
pendlingsnav 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: 
Strategier för att möta befolkningstillväxten och uppnå ökad marknadsandel för hållbara 
resor behöver utvecklas ytterligare. Samråd sker politiskt i stadstrafikforum för respektive 
pendlingsnav i Västra Götaland. För dessa tätorter handlar det dels om att skapa effektiva 
och goda förbindelser för de som pendlar in från resten av regionen, dels att stödja 
stadsutvecklingen.  

Lägesrapport finns i avsnitt strategier under rubriken Strategier för stadstrafiken i 
regionens fem utpekade pendlingsnav 

  

http://www.vgregion.se/hrv
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Pris- och betalsystem samt information – enkelt att resa 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: 
Steg 1 i pris- och sortimentstrategin, som beslutades i februari 2014, syftade till att göra 
resandet med kollektivtrafiken enklare för resenären. Förenklingar i form av färre tillägg 
och varianter av färdbevis, enhetligare regler för kommunala tillköp, rabattsatser, möjlighet 
att köpa färdbevis i mobilen och att avskaffa check-ut är sådant som redan är i huvudsak 
genomfört. 

Steg 2 av pris- och sortimentstrategin handlar om att se över zonsystemet till något som 
upplevs som enklare och mera rättvist än dagens indelning, att utveckla biljettsamverkan 
för att underlätta resor över länsgräns samt fortsatt utveckling av försäljningskanaler och 
information till resenären om hur och var man kan köpa biljetter och resa med 
kollektivtrafiken. 

Lägesrapport finns ovan under rubriken Pris- och sortimentsstrategi 

Strukturerat arbete utifrån de sju diskrimineringsgrunderna; 
social hållbarhet 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: Västra Götalandsregionen har gjort 
en utredning som visar att åtgärder för funktionsnedsatta även gynnar andra grupper i 
samhället. Den visar att ytterligare åtgärder krävs, framförallt när det gäller att öka 
tryggheten för olika resenärsgrupper. Ökad kunskap och utveckling av ett strukturerat 
arbetssätt krävs dock för att beakta de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsidentitet, 
etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 
ålder (barn/äldre). Här ingår att utveckla kollektivtrafikens roll som ett verktyg för 
integration, jämställdhet och att stärka barns rättigheter. 

Lägesrapport finns ovan under rubriken Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor 
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Epost  joakim.svardstrom@borasregionen.se Dnr 2019/SKF0130 

Utträde ur föreningen Europakorridoren 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
att kommunalförbundet begär utträde ur föreningen Europakorridoren från och med år 2020 
 

Ärendebeskrivning 
Europakorridoren är en ideell förening som drivs av kommuner och regioner samt andra intresserade 
branschföreträdare i Sverige och Tyskland. De svenska intressenterna äger solidariskt Europakorridoren 
AB. Föreningens och bolagets syfte är att verka för att Europakorridoren byggs ut, dvs att Sverige får ett 
modernt, effektivt, miljöanpassat och långsiktigt hållbart trafiksystem. 
 
Kommunalförbundet är sedan ett tiotal år medlem i föreningen Europakorridoren, Den årliga kostnaden 
för medlemskapet uppgår till ca 40 tkr/år. Kansliets bedömning av föreningen Europakorridorens 
verksamhet är att de nu avsatta medlen kan nyttjas på ett mer effektivt sätt för att uppnå målen med ett väl 
utbyggt trafiksystem som gynnar regionens utveckling. 
 
 



                                        Anmälningsärenden 
2019-04-16 

 
Inkomna handlingar  
 

Datum Avsändare  Ärende  
190221 1. Borås Stad Remiss: Plan för samhällsstörningar och extra ordinära 

händelser 
190221 2. Herrljunga kommun Val av revisor 
190222 3. Herrljunga kommun Budget och verksamhetsplan 2019 
190226 4. Västra Götalandsregionen Förfrågan gällande objekt inom potten för Mindre vägnätet 
190226 5. Ung Företagsamhet Slutrekvisition Entreprenörskap i grundskolan 
190226 6. Ung Företagsamhet Rekvisition UF-företagande för nya målgrupper 
190227 7. Vårgårda kommun Budget och verksamhetsplan 2019 
190227 8. Västra Götalandsregionen Rapport Resursbaser och kärnkompetenser i Boråsregionen 
190227 9. Drivhuset Slutrekvisition Drivhuset 
190227 10. Connect Väst Slutrekvisition 
190228 11. Smart Textiles Rekvisition 
190228 12. Miljöbron Slutrekvisition 
190228 13. Science Park Borås Slutrekvisition Re:Design Factory 
190228 14. Borås Stad Revidering av bolagsordningar och ägardirektiv för de 

kommunala bolagen 
190301 15. Borås Stad Budget och verksamhetsplan 2019 
190301 16. Gryning Vård AB Styrelseprotokoll 190131 
190304 17. Västra Götalandsregionen Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 
190304 18. Tillväxtverket Kompletterande frågor ansökan Kompetensslussen 
190306 19. Västra Götalandsregionen Översyn av befintliga samverkansavtal om Utväg Södra 

Älvsborg 
190306 20. Borås Stad Upprättade bilagor Revidering av Bolagsordningar och 

ägardirektiv för de kommunala bolagen 
190307 21. Göteborgsregionen Remiss Fördjupad strukturbild för kustzonen 
190307 22. Ung företagsamhet Skrivelse konsekvensbeskrivning 
190308 23. Tranemo kommun Budget och verksamhetsplan 2019 
190311 24. Bollebygds kommun Budget och verksamhetsplan 2019 
190312 25. Drivhuset Reviderad ansökan tillväxtmedel 
190318 26. Drivhuset Ansökan förstudiemedel Effektmätning och behovsanalys av 

entreprenörsprojekt 
190322 27. Svenljunga kommun Budget och verksamhetsplan 2019 
190325 28. WSP Underrättelse med samtycke om överlåtelse av avtal 
190326 29. Västtrafik Val av representanter DKR 
190402 30. Tillväxtverket Beslut om stöd projekt Kompetensslussen 
190405 31. Bollebygds kommun Yttrande Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 
190405 32. Borås Stad Reviderad ansökan Hållbar Landsbygd Sjuhärad 
190405 33. Gryning Vård AB Styrelseprotokoll 190307 

 
Expedierade handlingar  
 

Datum Mottagare  Ärende  
190306 34. Medlemskommunerna Förfrågan gällande objekt inom potten för Mindre vägnätet 
190306 35. Medlemskommunerna Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 
190308 36. Tillväxtverket Svar på kompletterande frågor Kompetensslussen 
190320 37. Fackliga organisationer Kallelse till överläggning lönerevision 2019 
190326 38. WSP Samtycke gällande överlåtelse av avtal 



                                        Anmälningsärenden 
2019-04-16 

 
 
Delegationsbeslut  
 

Datum  Beslut  Delegat  
190206 39. Uppdragsutbildning Klinisk bedömning Närvårdssamverkan Förbundsdirektör 
190210 40. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad Verksamhetschef MC 
190220 41. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Svenljunga kommun Verksamhetschef MC 
190225 42. Uppdragsutbildning Handledning för familjehemssekreterare, 

Högskolan i Borås 
Förbundsdirektör 

190301 43. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Marks kommun Verksamhetschef MC 
190301 44. Utnämnande av Tjänstemannarepresentant ledningsrådet 

Naturbruk  
Förbundsdirektör 

190311 45. Överenskommelse Karolinska institutet Psyk-e bas Förbundsdirektör 
190315 46. Avtal projektgrupp införande av SAMSA Förbundsdirektör 
190321 47. Utnämnande av Styrelseledamot Gryning Vård AB Förbundsdirektör 
190326 48. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad Verksamhetschef MC 
190327 49. Samverkansavtal gällande Kompetensslussen Förbundsdirektör 
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