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Förslag till dagordning  Bilaga 
   

1.  Val av mötesordförande   

2.  Fastställande av dagordning  

3.  Val av justerare  

4.  Föregående protokoll  

5.  Beslut Förslag till förändrad beslutsprocess, Hjälpmedelshandbok X 

6.  Beslut Framtidens vårdinformationsmiljö, 20 min X 

7.  Beslut Uppföljning av delregionala tillväxtmedel 2018, 10 min X 

8.  Beslut Utredning finansieringsmodell Ung företagsamhet, 10 min X 

9.  Beslut Förslag till inspel gällande revidering av regionala 
trafikförsörjningsprogrammet 2021-2024, 10 min 

X 

10.  Beslut Förslag till inspel gällande åtgärder på det mindre vägnätet inom 
regional infrastrukturplan, 20 min 

X 

11.  Förbundsdirektör informerar  

12.  Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU  

13.  Anmälningsärenden X 

14.  Övriga frågor  

15.  Dialog med Regionutvecklingsnämndens presidium, kl 11-12.30 X 

16.  Nästa sammanträde äger rum 2019-11-08  

 

 

  

  



 
 
  ÄRENDE 5 
   
Handläggare Maria Andersson Willner Utfärdat 2019-09-01 
Telefon  0706-790724  
Epost  maria.andersson.willner@borasregionen.se Dnr 2019/SKF0161 

 

Förslag till förändrad beslutsprocess för förändringar i Hjälpmedelshandbok 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
att rekommendera sina medlemskommuner att ställa sig bakom förslaget till förändrad beslutsprocess 
gällande beslut om riktlinjeförändringar i Hjälpmedelshandbok samt 
 
att rekommendera sina medlemskommuner att besluta att förändringar i produktanvisningarna från och 
med den 1 oktober 2019 fattas av VästKoms direktör 
 

Ärendebeskrivning 
Beslutsprocessen på kommunsidan kring förändringar i Handbok för personligt förskrivna hjälpmedel är 
för närvarande otydlig och orimligt komplicerad. Därför föreslås en förändring.  
 
Förändringar av riktlinjer i handboken tas idag upp i beredningsgruppen Handbok och sortiment och 
Ledningsrådet för medicintekniska produkter. Därefter ska VästKoms styrelse rekommendera 
kommunerna att berörd nämnd i respektive kommun ska fastställa riktlinjerna. Produktanvisningar i 
handboken ska i sin tur fastställas av utsedd ansvarig i respektive kommun efter rekommendation från 
Ledningsrådet för medicintekniska produkter. 
 
Då dessa processer är krångliga och tidskrävande föreslås att besluten om riktlinjer framöver tas av 
VästKoms styrelse och att beslut om produktanvisningarna tas av VästKoms direktör. Styrelsen kan i sin 
tur delegera beslut om riktlinjer till direktören. 
  
Förslaget grundar sig i bedömningen att processen kring förändringar av riktlinjer och produktanvisningar 
är gedigen ur den aspekten att beredning, förankring och dialog sker med vårdgivarrepresentanter ett 
flertal gånger under processen. 

Bilagor 
Förslag till förändrad beslutsprocess, VästKom 
 
 



  
 
 
 
 
 
2019-06-10 

Anneli Assmundson Bjerde  

VästKom 

  

Förslag till förändrad beslutsprocess för förändringar i handboken 
Förutsättningar för förändringar i Handboken 

Handboken uppdateras kontinuerligt utifrån förändringar i lagstiftning, andra styrande 

dokument, politiska beslut och utveckling inom hjälpmedelsområdet. I Västra Götaland 

finns processer som beskriver hur förändringar av riktlinjer och produktanvisningar samt 

införande av nya hjälpmedel går till. Det är vårdgivare i Västra Götaland som kan ansöka om 

förändringar i handboken, utifrån att vårdgivaren identifierat ett vårdbehov. 

Samarbetsorganisationen för medicinteknik där beredningsgrupp Handbok och sortiment 

för hjälpmedel och hjälpmedel vid medicinsk behandling samt Ledningsråd medicintekniska 

produkter ingår bereder förslag till förändringar av handboken. Redaktionella förändringar 

beslutas av beredningsgruppen. Förändringar i riktlinjer och produktanvisningar kräver 

beslut av Västra Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner.  

 

I Västra Götalandsregionen fattas besluten idag enligt följande: 

- Riktlinjerna fastställs av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. (Delegerat till hälso- och 

sjukvårdsdirektören) 

- Produktanvisningarna fastställs av hälso- och sjukvårdsdirektören efter rekommendation 

från ledningsrådet för hjälpmedel. 

 

I Västra Götalands kommuner fattas besluten idag enligt följande: 

- Riktlinjerna fastställs av berörd nämnd i respektive kommun efter rekommendation från 

VästKom 

- Produktanvisningarna fastställs av utsedd ansvarig i respektive kommun  efter 

rekommendation från ledningsrådet för hjälpmedel. 

Förslag till ny beslutsprocess 

Nuvarande beslutsprocess på kommunsidan är idag är svåröversiktlig och orimligt 

tidskrävande. Förslaget är att : 

- Beslut om riktlinjer tas av VästKoms styrelse. ( Kan delegeras till direktören för VästKom) 

- Beslut om produktanvisningarna tas av VästKoms direktör. 
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Kompletterande information om processer för förändringar i 

handboken 

Processen för förändringar i handboken grundar sig på den nationella 

prioriteringsmodellen. Utgångspunkten för den nationella modellen är riksdagens beslut 

och den etiska plattformen; människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen 

samt kostnadseffektivitetsprincipen. När beslutsfattare inom hälso- och sjukvården står 

inför val kan det vara en fördel att kunna rangordna tänkbara valmöjligheter i en 

prioriteringsordning. I prioriteringsmodellen innebär prioritering enbart att olika alternativ 

rangordnas.  

Med hjälpmedel menas produkter som är CE-märkta enligt det medicintekniska direktivet 

och ISO-klassificerade som hjälpmedel enligt ISO 9999:2011, eller prototyper som förväntas 

bli klassificerade enligt detsamma. Produkterna ska omfattas av de definitioner av 

hjälpmedel som anges i handbokens riktlinjer. Om det vetenskapliga underlaget inte är 

tillräckligt omfattande tar beredningsgrupp Handbok och sortiment eller Ledningsrådet 

ställning till om det behövs mer evidens för att kunna fatta beslut om förändring i 

produktanvisning. Om studier av god vetenskaplig kvalitet finns, används dessa. 

Inför beslut om att införa en ny produktanvisning eller förändra en produktanvisning kan 

ledningsrådet ta ställning till om det finns behov av att utvärdera patientnytta/effekt, 

volymer och kostnader över tid. Detta görs genom att mäta hjälpmedlets effekt i 

förhållande till definierade hälsoproblem, funktionsnedsättningar eller 

aktivitetsbegränsningar. 

Tekniska aspekter prövas av aktuell hjälpmedelsförsörjare i Västra Götaland. 

Om kostnadseffektivitet eller etisk analys ska bedömas kan samråd om expertstöd ske med 

program- och prioriteringsrådet (PPR), det råd inom Västra Götalandsregionen som 

ansvarar för "ordnat införande av nya medicinska metoder och läkemedel". 
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Om införandet av hjälpmedlet bedöms medföra betydande regionala konsekvenser som t 

ex årliga merkostnader på minst 1 mnkr, ska ärendet nomineras till PPR för att ingå i den 

regionala processen för ordnat införande. 

Det kan finnas särskilda skäl att pröva om en konsumentprodukt ska kunna förskrivas som 

hjälpmedel. I dessa fall ska utöver ovanstående ställningstagande en riskanalys göras för att 

vårdgivaren ska försäkra sig om att produkten är säker och medicinskt lämplig för sitt 

användningsområde. Riskanalysen grundar sig på en modell enligt Myndighetens för 

delaktighet ”Konsumentprodukter som hjälpmedel-handbok" och Socialstyrelsens 

"Handbok för patientsäkerhetsarbetet, riskanalys och händelseanalys" 

 Process för förändring av riktlinjer 

1. Vårdgivare i Västra Götaland kan lämna förslag till förändring av riktlinjerna. Förslag 

ska vara förankrade inom vårdgivaren. Ansökan skickas till samordnare för 

hjälpmedelsfrågor. 

2. Beredningsgrupp Handbok och sortiment bereder ansökan och förankrar hos fler 

vårdgivare vid behov. 

3. Beredningsgrupp Handbok och sortiment beslutar om redaktionella ändringar. 

4. Efter rekommendation av Ledningsrådet för hjälpmedel fattar Västra 

Götalandsregionen och de 49 kommunerna beslut om förändringar inom riktlinjerna. 

Process för förändring av produktanvisningar 

Spår 1. Ansökan om ändring i eller borttagning av befintlig produktanvisning   

1. Vårdgivare ansöker om ändring i eller borttagning av produktanvisning. Förslag ska 

vara förankrade inom vårdgivaren och omvärldsbevakning och dokumenterad evidens 

ska bifogas ansökan. Ansökan skickas till samordnare för hjälpmedelsfrågor. 

2. Beredningsgrupp Handbok och sortiment bereder ansökan och förankrar hos fler 

vårdgivare vid behov. 

3. Beredningsgrupp Handbok och sortiment beslutar om redaktionella ändringar. 

4. Efter rekommendation av Ledningsrådet för hjälpmedel fattar Västra 

Götalandsregionen och de 49 kommunerna, utifrån kostnadsansvar, beslut om 

förändringar eller borttagning av produktanvisning. 



  
 
 
 
 
 
2019-06-10 

Anneli Assmundson Bjerde  

VästKom 

  

5. Samordnare för hjälpmedelsfrågor informerar berörda vårdgivare och ansvarig 

hjälpmedelsförsörjare om beslut. 

6. Berörda vårdgivare och hjälpmedelsförsörjaren vidtar de åtgärder som beslutet 

innebär. 

Spår 2. Ansökan om införande av ny produktanvisning    

1. Vårdgivare ansöker om att införa ny produktanvisning för att möjliggöra förskrivning 

av produkt. Förslag ska vara förankrade inom vårdgivaren. Omvärldsbevakning och 

dokumenterad evidens ska bifogas ansökan.  Ansökan skickas till samordnare för 

hjälpmedelsfrågor. 

2. Beredningsgrupp Handbok och sortiment bereder ansökan och förankrar hos fler 

vårdgivare vid behov. Saknas dokumenterad evidens av produktområdets effekt i 

förhållande till patientnyttan beslutar beredningsgruppen om och hur utvärdering ska 

ske. 

3. Efter rekommendation av Ledningsrådet för hjälpmedel fattar Västra 

Götalandsregionen och de 49 kommunerna, utifrån kostnadsansvar, beslut gällande 

produktanvisningen. 

4. Samordnare för hjälpmedelsfrågor informerar berörda vårdgivare och ansvarig 

hjälpmedelsförsörjare om beslut. 

5. Vid införande av ny produktanvisning vidtar berörda vårdgivare och 

hjälpmedelsförsörjaren de åtgärder som beslutet innebär. 

 



 
 
  ÄRENDE 6 
   
Handläggare Lars-Olof Lindblad, Magnus Haggren Utfärdat 2019-08-30 
Telefon  0723-83 38 90  
Epost  lars-olof.lindblad@borasregionen.se Dnr 2019/SKF0157 

Rekommendation Framtidens vårdinformationsmiljö, option 1  

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
att rekommendera kommunerna att avropa option 1 gällande informationsdelning inom ramen för 
framtidens vårdinformationsmiljö 
 
att rekommendera kommunerna att fastställa förslag till projektdirektiv Kommun-FVM samt anta 
angiven målbild som sin egen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga kommuner i länet har under juni 2019 erhållit ett erbjudande om att avropa en eller flera optioner 
avseende framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. Svar om avrop samt samverkansavtal ska vara Västra 
Götalandsregionen tillhanda senast den 26 november 2019.  
 
VästKoms styrelse har med anledning av erbjudandet i beslut 2019-06-18 rekommenderat länets 
kommuner att avropa option 1 gällande informationsdelning.  
 
I anslutning till avropet rekommenderas varje kommun att ställa sig bakom förslag till projektdirektiv för 
kommun-FVM samt anta den angivna målbilden som sin egen.  

Ärendebeskrivning 
För att möjliggöra en sammanhållen, tillgänglig, säker och jämlik vård inom länet initierades 2015 ett 
samarbete mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen inom ramen för framtidens 
vårdinformationsmiljö, FVM.  
 
Västra Götalandsregionen har genom fullmakt från kommunerna upphandlat ett kärnsystem, Millenium, 
vilket är grunden i den nya vårdinformationsmiljön. Målet med införandet är att säkerställa 
kommuninvånarens resa inom vården samt skapa förutsättningar för ett bättre och enklare samarbete 
mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner.  
 
Den 12 juni 2019 skickades ett erbjudande från Västra Götalandsregionen till länets kommuner med 
möjligheten att avropa en eller flera av de optioner som respektive kommun via upphandlingsfullmakt valt 
att delta i. Erbjudandet om avrop skickades till kommunernas officiella brevlådor samt via VästKom till de 
av kommunerna utsedda kontaktpersonerna.  
 
Vid avrop av en eller flera optioner kommer ett kommunspecifikt samverkansavtal att tecknas mellan 
kommunen och Västra Götalandsregionen. Avtalsperioden är tio år efter slutförd implementering med 
möjlighet till förlängning upp till ytterligare fyra år. Till upphandlingen levererar Västra Götalandsregionen 
drift, support och förvaltning av Millenium. 
 
 



 
 
Senast den 26 november 2019 ska avtal om avrop samt samverkansavtalet ha inkommit till Västra 
Götalandsregionen. Därefter finns inga möjligheter att avropa Millenium. Drift- och förvaltningsavtal 
tecknar respektive kommun med Västra Götalandsregionen i samband med att Millenium tas i drift.  
 
De tre optionerna ger olika funktionalitet och kommunernas val visas nedan.  
 
Option 1 - Informationsutbyte mellan vårdgivare 
Option 2 - Elevhälsa 
Option 3 - Kommunal hälso- och sjukvård 
 
 

 
 
Att avropa en eller flera optioner ska vara ett strategiskt val för varje kommun där nyttor och 
konsekvenser för invånare, medarbetare och beslutsfattare värderas.  
 
Som stöd för varje kommun i arbetet med att värdera erbjudandet erbjuder VästKom och 
kommunalförbunden ett antal aktiviteter i form av informationsmöten, regelbunden information till 
kommunernas kontaktpersoner, öppet forum FVM, regelbundna videomöten samt stöd i arbetet med 
kommunernas nyttoanalys. 
 
Avseende option 1 - Informationsutbyte mellan vårdgivare, har samtliga kommuner i länet valt att delta. 
Funktionaliteten inom ramen för option 1 kommer att stödja vårdens övergångar (samordnad 
vårdplanering), in- och utskrivning från slutenvård samt samordnad individuell planering (SIP). Något 
egentligt alternativ till option 1 erbjuds ej, vilket innebär att varje kommun bör besluta att denna option 
ska avropas.   
 
För att tydliggöra målet med framtidens vårdinformationsmiljö har Västra Götalandsregionens 
digitaliseringsråd enats om en målbild som visualiserar nutidens möjligheter. Målbilden benämns ”Det här 
är berättelsen om Tim”. 
 
I samband med att arbetet nu övergår i en implementeringsfas finns behov av samordning mellan 
kommunerna. I förslaget till samverkansavtal föreskrivs att det ska finnas en gemensam 
kommunsamordning och kommunernas gemensamma styrgrupp för digitaliseringsfrågor, SSVIT, har ställt 
sig bakom förslaget till det projektdirektiv som reglerar ansvar och roller. Förslaget innebär i korthet att 
VästKom ges ett samlat mandat. 
 
Utöver VästKoms samordnade roll har respektive kommun utsett en eller flera kontaktpersoner. 
Kommunalförbunden kommer troligen att ges en koordinerande roll i samband med implementeringen. 



 
 
 

Bilagor 
1. TU FVM 190618 
2. Projektdirektiv Kommun-FVM 190618 

 

Ärendets gång 
2019-06-18 Beslut i VästKom´s styrelse om rekommendation  
2019-09-10 Välfärd och Kompetens 
2019-09-10 BH7 
2019-09-10 Presidium 
2019-09-27 Direktion 
 
 
 
 



 

 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 40222 Göteborg  Besök: Anders Personsgatan 8, Göteborg   Tel: 072-707 45 50 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

Tjänsteutlåtande 2019-06-18    

 

Till styrelsen 
 

Framtidens Vårdinformationsmiljö, FVM 
Förslag till beslut: 

Styrelsen beslutar  

att för egen del fastställa nedanstående målbild som sin egen, 

att rekommendera kommunalförbunden att rekommendera sina kommuner att fastställa den 
nedan angivna målbilden som sin egen,  

att mot bakgrund av den angivna målbilden rekommendera kommunalförbunden att 
rekommendera sina kommuner att besluta att avropa option 1 som ett steg på vägen mot 
målbilden samt 
att fastställa förslag till projektdirektiv Kommun-FVM enligt bilaga. 

 

Bakgrund 
För att möjliggöra en sammanhållen, tillgänglig, säker och jämlik vård så initierades 2015 
ett samarbete mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR) inom ramen för 
Framtidens vårdinformationsmiljö – FVM. VGR har därefter genom fullmakt från 
kommunerna upphandlat ett kärnsystem, Millenium, till den nya vårdinformationsmiljö 
som ska implementeras. Kommunerna har via upp till tre optioner möjlighet att avropa 
upphandlad lösning. Till upphandlingen levererar VGR drift, support och förvaltning av 
Millennium. 

Kommunerna har haft med företrädare i förberedande arbete samt i upphandlingsprojektet 
med personal från VästKom, kommunalförbunden samt representanter från olika 
kommuner. Mer information om genomförda aktiviteter finns på hemsidan: 
www.vastkom.se/fvm  

Mål 
Med målet att invånarens resa inom vården ska bli enklare samarbetar VGR och länets 49 
kommuner i Framtidens vårdinformationsmiljö. Detta har varit utgångspunkten för 
VästKom och kommunalförbundens engagemang.  

För invånaren spelar huvudman ingen roll. Regeringens vision för ehälsa 2025 är att:  
”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans 
möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och 



 

välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i 
samhällslivet.”1. FVM är ett sätt att ta ett steg närmare denna vision. 

Tillsammans med VGR:s Digitaliseringsråd har vi enats om en målbild. En målbild som 
visualiserar nutidens möjligheter: Det här är berättelsen om Tim 

Strategiskt val 
Att avropa en eller flera optioner ska vara ett strategiskt val. När kommunen fattar sitt beslut 
bör det göras som ett steg på vägen till kommunens målbild. Värdera nyttor och konsekvenser för 
invånare (brukare, patient, elev), medarbetare och beslutsfattare.  
 
När det gäller Option 1 “Informationsutbyte mellan vårdgivare” ser VästKom inte något 
alternativ som stödjer vårdens övergångar (samordnad vårdplanering), in och utskrivning från 
slutenvården samt samordnad individuell planering (SIP). Detta innebär att alla kommuner bör 
besluta att denna option ska avropas.  

Erbjudande till kommunerna om stöd i analys- och beslutsprocessen.  
VästKom och kommunalförbunden vill på olika sätt stödja kommunerna i analys- och 
beslutsprocessen inför kommunens beslut om att avropa optioner eller ej.  

Stöd till analys och beslut 

 
Till stöd för värdering av erbjudandet erbjuder VästKom och kommunalförbunden ett antal 
aktiviteter. Aktuella aktiviteter nås via www.vastkom.se/fvm. Nedan följer några exempel. 
 
Aktiviteter  

- VästKom deltar på VGR:s informationsmöten för kommunerna, där erbjudandet 
presenteras 

- Besök på kommunalförbundens chefsnätverk för strategisk dialog kring erbjudandet 
- Regelbunden information till kommunernas kontaktpersoner 
- Öppet-forum FVM, regelbundna videomöte (har erbjudits sedan 2018) 
- Stöd till kommunernas nyttoanalys  

 

I samband med att arbetet nu går över i en implementeringsfas behöver kommunsidan 
organisera sig tillsammans. I det förslag till samverkansavtal med bilaga som kommunerna 
får med i optionserbjudandet från VGR föreskrivs att det ska finnas en gemensam 
kommunsamordning (läs VästKom) eftersom många frågor måste kunna hanteras 
gemensamt med hela kommunkollektivet. Med anledning av detta har ett särskilt 
projektdirektiv utarbetats. Direktivet följer i stort den direktivmall som VGR har för alla sina 
                                                             
1 Regeringens vision för ehälsa 2025. 



 

interna projekt. Inte relevanta delar har uteslutits. Direktivet reglerar ansvar och roller i det 
fortsatta arbetet. Kommunernas gemensamma styrgrupp för digitaliseringsfrågor SSVIT 
(Strategisk styrgrupp för verksamhetsutveckling med stöd av IT) har ställt sig bakom 
förslaget till direktiv och föreslår att styrelsen fastställer detsamma. 

 

Göteborg den 10 juni 2019 

 

Thomas Jungbeck  Karl Fors 
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1 Bakgrund och beslut om FVM 

1.1 Bakgrund 
Svensk vård och omsorg samt socialtjänst befinner sig i kontinuerlig förändring driven av 
demografiska förändringar, ekonomiska realiteter, ökat individfokus och teknisk utveckling. Dagens 
verksamhetssystem är, såväl på landstingssidan som i den kommunala verksamheten, i behov av 
utveckling mot ökad teknisk öppenhet, bättre följsamhet mot standarder och aktuell lagstiftning. 
Utmaningarna är identifierade på nationell nivå men det stora arbetet måste ske regionalt och lokalt.  

Västra Götalandsregionen har genom programmet Framtidens Vårdinformationsmiljö kraftsamlat för 
att möta de behov som ställs på verksameten. Det är huvudmännens bestämda uppfattning att för att 
arbetet med att utveckla framtidens vårdinformationsmiljö ska bli framgångsrikt  

• måste kommunerna och VGR samarbeta till gagn för våra invånares bästa,  
• ska vår samverkan medverka till att skapa effektiva och moderna verksamheter med hög grad 

av legitimitet och tillit hos befolkningen, 
• måste parterna tillsammans påverka den nationella nivån och medverka till lösningar som 

utvecklar våra respektive sektorer.  

26 oktober 2016 beslutar sig Västra Götalandsregionen för att genomföra upphandlingen av nytt 
kärnsystem i egen regi.  

VGR genomförde upphandlingen genom upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog för egen 
räkning samt på uppdrag av de kommuner som lämnat fullmakt till VGR om deltagande i 
upphandlingen. Efter utvärdering tilldelades kontraktet Cerner Sverige AB i november 2018.  

FVM ansvarar för att införa Cerners Millennium i regionen enligt den av Västra Götaland fastställda 
implementeringsstrategin. Arbetet innebär att processer och arbetssätt måste enas, förankras och 
etableras och en regiongemensam informationshantering ska tas fram genom en standardisering av 
termer och begrepp.  

FVM är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram som förväntas pågå i minst 4 år. Arbetet 
med införandet av en gemensam informationsmiljö görs i nära samarbete med de 49 kommunerna i 
Västra Götaland. 

1.1.1 FVM-programmets	syfte	
Såväl invånare som medarbetare inom vården samt beslutfattare har rätt att förvänta sig att 
vårdinformationsmiljön utvecklas i takt med den övriga digitala utvecklingen i samhället och ger nytta 
i det dagliga arbetet. Programmets syfte är att:  

• skapa incitament för verksamhetsutveckling, inklusive arbete med standardisering kopplat till 
begrepp som process, teknik, patientsäkerhet och kvalitet, vilket är nödvändigt för 
genomförandet av detta program  

• etablera förutsättningar för arbetet med en gemensam informationsstruktur omfattande 
informationsmodeller och termer/begrepp system  

• ge invånaren en ökad tillgänglighet till och enklare kommunikation med vården  
• ge invånaren möjlighet till att ta aktiv del i och ansvar för sin hälsa och sjukvård  
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• ge vårdverksamheten tillgång till en användarvänlig informationsmiljö i realtid med besluts-
och processtöd. Rätt information på rätt plats och i rätt tid  

• ge kvalitetssäkrad information för att kunna utveckla vårdens processer och dess arbetssätt  
• ge verktyg för forskning, utveckling och utbildning  
• ge ett lättillgängligt verktyg för myndigheter och vårdgivare så att arbetet med kvalitets- och 

ledningssystem underlättas  

1.2 Kommun-FVM:s syfte 
Syftet är att invånarens resa inom vården ska bli enklare genom samarbetet mellan Västra 
Götalandsregionen och länets 49 kommuner. 

1.3 Referens till beslut 
Projekt Kommun-FVM är en del av programmet FVM, ett program som ägs och drivs av Västra 
Götalandsregionen tillsammans med kommunerna via VästKom. För närmare beskrivning av 
programmet hänvisas till Programplan FVM. 

VästKoms styrelse har beslutat om en tvåårig satsning inom vård och omsorg, en kraftsamling 
gentemot VGR. Kraftsamlingen innebär att VästKom och Kommunalförbunden kan stödja och 
samordna kommunerna.  

1.4 Prioritering 
Om en konflikt uppstår gällande projektets måluppfyllnad (här beskriven som kvalitet, tid och 
kostnad) ska en prioritering ske enligt följande: 

Kvalitet 30 %, Tid 50 %, Kostnad 20 % 

Det innebär att även om kvaliteten är viktig så är det viktigare att hålla tidsplanen och båda dessa 
faktorer prioriteras högre än att hålla budget. Detta eftersom projektet ingår i en samlad tidplan och 
förskjutningar i tidsplanen beträffande go-live innebär stora merkostnader för verksamheterna. 

Beslut om förändringar som påverkar projektets måluppfyllnad fattas av kommunernas styrgrupp 
SSVIT. 

2 Projektets omfattning och resultat  

2.1 Projektets resultat/mål 
• Projektet ska resultera i ett tydligt beslutsunderlag och bra stöd till kommunernas analys av 

VGR:s erbjudande.  
• Projektet ska resultera i att att samtliga kommuner deltar aktivt, efter egen förmåga, i 

implementationen av de optioner kommunerna avropar. 
• Projektets mål är att tillsammans med VGR skapa förutsättningar för att samtliga 49 

kommuner ska kunna utbyta information motsvarande informationsmängderna i option 2 och 
3, oavsett om option 2 och 3 avropas eller ej. 
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2.2 Projektets omfattning och avgränsning 

2.2.1 Omfattning	
I projektet ingår att: 

- Delta för kommunernas räkning i FVM:s projekt- och ledningsstruktur på samtliga 
nivåer i enlighet med samverkansavtal inklusive samverkansmodell. 

- Se till att rätt kompetens finns tillgänglig i FVM-arbetet, i rätt tid och omfattning. 
- Påverka och bidra till att de optioner som erbjuds av Cerner och VGR blir attraktiva. 
- Ansvara för förankring av optionerna och stöd till beslutsprocessen i de 49 

kommunerna.  
- Tillhandahålla stöd och metod för att analysera optionerna.  
- Medverka till att en förvaltningsorganisation etableras för att samordna VGR och 

kommunernas önskemål och krav i förhållande till leverantören. 
- Skapa förutsättningar för informationsutbyte mellan vårdens huvudmän genom att 

en modell för informationsutbyte etableras.  
- Säkerställa förutsättningarna för en hög kvalitet i kommunernas implementation 

genom att övergripande leda arbetet med optionernas införande innebärande bland 
annat  att 

o säkra att de 49 kommunerna har plan för genomförande - införa 
standardiserade processer och tillhörande arbetssätt 

o säkra att de 49 kommunerna har plan för att utbilda samtliga berörda 
medarbetare i Millennium  

o koordinering av de kommunala implementeringsprojekten, delregionalt, 
inom respektive införandeområde  

o säkra övergripande plan för att minimera produktionsstörning vid 
driftsättning 

2.2.2 Avgränsning	
I projektet ingår inte att: 

- Organisera, genomföra, finansiera implementeringsprojekt för utrullning av lösningen och 
säkra effekthemtagning i varje kommun. Under implementeringsfasen kommer det att krävas 
en utbyggd lokal struktur inom verksamheten, med en lokal implementeringsansvarig vid 
varje förvaltning/kommun.  

- Kommunens relation med sina privata utförare. 
- VGR:s ansvar och roll som ägare av FVM-erbjudandet.  

3 Projektets övergripande aktiviteter  

3.1 Beslutspunkter och milstolpar 
- Direktiv beslutas. 
- Projektplan beslutas 
- Kommunikationsplan beslutas 
- Beslut av implementeringsansvariga, delregionalt. 
- Beslut på samordningsstruktur för elevhälsan 
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- Kommunernas beslut om erbjudande (26 november). 

3.2 Leveranser 
- Projektplan 
- Kommunikationsplan med bland annat 

o Tydliggjord tidsplan och beslutsprocess för de 49 kommunerna.  
o Statusuppföljning av kommunernas implementation 
o Kontinuerliga statusbeskrivningar på efterfrågade och deltagande 

ämnesexperter i FVMs arbetsgrupper 
o Kommunikationsaktiviteter och ansvarsfördelning för att föra dialog med 

berörda målgrupper, såsom nyhetsbrev, nätverksmöten, mm 
- Resursbehovsplan för deltagande kommuner 
- Ett attraktivt erbjudande 
- Tillhandahålla stöd och metod för att analysera optionerna.  
- Ta fram förslag på förvaltningsorganisation  
- Ta fram modell för informationsutbyte motsvarande informationsmängderna i option 

2 och 3 
- Förslag på samverkansstruktur på elevhälsoområdet som kan motsvara 

kommunernas behov av samverkan i samarbetet med VGR samt ge möjlighet till 
kommunövergripande samarbete 

4 Organisation, bemanning & styrning 

4.1 Organisation och styrning FVM programmet 
FVM är ett omfattande program som till stor del genomförs och styrs tillsammans med Cerner. Det 
består av ett antal projekt i kombination med aktiviteter i verksamheten som syftar till att uppnå 
programmets effektmål. Programmet har en livscykel på flera år och leveranser sker främst via 
projekten som ingår i programmet. I samverkansavtalets samverkansmodell beskrivs kommunernas 
möjligheter till påverkan under implementationsprogrammet. 

4.2 Den kommunala organisationen och styrningen 

Under implementeringsfasen och i samarbetet med VGR etableras en gemensam kommunsamordning 
som samordnar implementeringen för kommunerna i Västra Götaland och som säkrar politisk och 
administrativ förankring.  
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4.2.1 VästKoms	styrelse	
Projektet arbetar på uppdrag av 
projektägaren VästKoms direktör och 
beställaren VästKoms styrelse.  

4.2.2 SSVIT	
Projektets styrgrupp är SSVIT 
(Strategiska styrgruppen för samordnad 
IT-utveckling i VG). SSVIT har det 
övergripande ansvaret för projektet och 
dess genomförande. Gruppen beslutar i 
frågor av strategisk art.  

Gruppen bemannas av de fyra kommunalförbundsdirektörerna, en kommunchef per 
kommunalförbund, två representanter från Göteborgs Stad samt direktör och länssamordnare från 
VästKom.  

För de frågor av gemensam  strategisk karaktär inom digitaliseringsområdet som kommunerna har 
med Västra Götalandsregionen, används forumet SITIV – Styrgrupp IT I Väst. Genom SITIV ges 
möjlighet till överenskommelser och ställningstaganden som inte ryms inom FVM:s 
programorganisation. Kommunernas företrädare i SITIV är en delmängd av företrädarna från gruppen 
SSVIT. 

4.2.3 Kommun-FVM	arbetsutskott	
Kommun-FVM-AU etableras för att koordinera och besluta om ärenden av taktisk art. Gruppen är 
beredande till styrgruppen. VästKoms projektansvarige är ansvarig för gruppen. I gruppen ingår 
kommunföreträdare i FVM:s ledningsstruktur, tillika medlemmar i SSVIT: VästKoms Direktör och 
Göteborgsregionens förbundsdirektör, VästKoms ansvarig för socialtjänst & hälso- och sjukvård samt  
projektledaren för Kommun-FVM. 

4.2.4 Kommun-FVM	arbetsgrupp	
Kommun-FVM arbetsgrupp etableras för att operativt genomföra kommunernas projektdirektiv. 
Gruppen leds av Kommun-FVM:s projektledare. I gruppen ingår projektdeltagare med ansvar för 
exempelvis: informatik, teknik, elevhälsa samt hälso- och sjukvård.  

4.2.5 FVM	kommunprojekt	
De uppgifter i detta direktiv som är i direkt relation med FVM hanteras inom FVM kommunprojekt. 
FVM kommunprojekt är en del av FVMs programorganisation och är bland annat inkluderad i 
programmets riskhantering. FVM kommunprojekt ansvarar för samordningen av avropande 
kommuners implementering av Millenium. Kommunerna ges detta stöd i de delregionala 
implementeringsområdena via kommunalförbunden och VästKom. Personella resurser som avsätts för 
att koordinera implementeringen leds av Kommun-FVMs projektledare.    

4.3 Roller Kommun-FVM 

4.3.1 Projektägare	Kommun-FVM.	
Projektägare är den roll som har det högsta övergripande ansvaret i projektet. Projektägare i projekt 
Kommun-FVM är VästKoms direktör. Projektägaren är ytterst ansvarig för att projektet når sina 
uppställda mål. Projektägaren är ordförande i projektets styrgrupp SSVIT och medverkar i Kommun-
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FVM arbetsutskott (AU). Projektägaren deltar i FVM programstyrgrupp samt FVM Beredning (se 
samverkansmodell)  

Projektägaren rapporterar till projektets styrgrupp SSVIT samt till beställaren VästKoms styrelse. 

4.3.2 Projektansvarig	Kommun-FVM	
Projektansvarig Kommun-FVM ansvarar för att programmet levererar enligt kommunernas 
projektdirektiv. Projektansvarig  är föredragande i projektets styrgrupp SSVIT samt samordnar arbetet 
i FVM-Kommun AU. Projektansvarig deltar i FVM Programledning (se samverkansmodell). 

Projektansvarigs uppdrag är: 

• att leda arbetet och ansvara för att projektets mål infrias samt att tids- och 
kostnadsramar hålls. 

• Att ansvara för projektets ekonomi  
• Att ansvarar för personalfrågor inom projektet  
• Att rapportera till stygrupp och projektägare 
• Att ansvarar för all extern kommunikationen från projektet.  

4.3.3 Projektledare	Kommun-FVM	
Kommun-FVM:s operativa arbete leds av en projektledaren som rapporterar till projektansvarig. 
Projektledaren leder det operativet arbetet och är ansvarig för projektdeltagarnas uppdragsplanering. 
Projektledaren deltar i programmets POS-grupp (programoperativ styrning) 

• Ansvarig för intern kommunikation riktad till deltagare och grupper som aktivt 
deltar i projektets arbete. Exempelvis: styrgrupper, projektledare och 
programdeltagare, ämnesexperter, kontaktpersoner. 

• Att genomföra projektägarens direktiv under projektansvarig Kommun-FVMs 
ledning.  

• Att upprätta förslag till projektplan och övriga dokument som krävs för projektets 
genomförande såsom riskanalys, tids- och aktivitetsplaner. 

 

4.3.4 Projektdeltagare	Kommun-FVM	
Kommun-FVM:s operativa arbete drivs av projektets personella resurser. Projektledaren är ansvarig 
för projektdeltagarnas uppdrag.  

4.3.5 Kommunala	ämnesexperter	
I respektive projekt i FVM kommer kommunal kompetens vara deltagande. Merparten av dessa 
kommunala resurser kommer från respektive deltagande kommun. En kommunal ämnesexpert deltar 
på kommunens uppdrag aktivt i arbetet under en begränsad tidsperiod. 

4.3.6 Kompetensråd	
Etablerade och nya kompetensråd nyttjas för att säkerställa det kommunala perspektivet. Exempel på 
kompetensråd är ALVG (arkitekturledningsgruppen) och beredningsgrupp VGK. 

4.3.7 Kontaktpersoner	
Varje kommun ska utse en till tre personer som ansvarar för att förbereda kommunen fram tills 
eventuellt avtalstecknande. Efter avtalstecknande utser kommunen kontaktpersoner för det fortsatta 
arbetet. 
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4.3.8 Mottagare	av	projektets	resultat	
Projektägaren, VästKoms direkör, informeras löpande om projektets status och resultat. VästKoms 
direktör rapporterar vidare till VästKoms styrelse och styrgrupp SSVIT. 

4.4 Resursbehovsplan 
 

Resurs Kompetens  Omfattning  
Projektägare Beslutsfattare 30% 
Projektansvarig Projektledning, koordinering 50% 
Projektledare Projektledning, koordinering 100% 
Projektdeltagare Option 2 Projektledning, koordinering 

elevhälsa 
50% 

Projektdeltagare Option 1 & 3 Projektledning, koordinering HSL 100% 
Projektdeltagare IT Projektledning, koordinering teknik 50% 
Projektdeltagare informatik Projektledning, koordinering 

informatik 
100% 

Kommunikatör Kommunikation 40% 
Processledare Processledare workstream elevhälsa 100% 
Ämnesexperter Kommunernas ämnesföreträdare ? % 
   
Total  620% 

 

5 Projektets ekonomi 

5.1 Finansiering 
VästKoms styrelse har tagit beslut att finansiera arbetet med FVM 2019-2020. För perioden 2021-
2023 behöver finansiering tas fram. 

Beslutet motsvarar cirka fem miljoner i projektkostnader samt cirka 4 miljoner i resurser som arbetar 
på kommunalförbunden (eSamordnare med fokus på eHälsa). 

5.2 Drifts- och underhållskostnader 
Ingen drift, support och/eller licenskostander att hantera inom ramen för detta projekt. Det bekostas av 
respektive avropande kommun. 

6 Övriga förutsättningar för projektet  

6.1 Uppföljning och rapportering 
Projektledare ska rapportera status regelbundet till FVM programkontor genom skriftliga och muntliga 
rapporter. Rapportering sker utgående från fastställd mall. Regelbundna avstämnings- och 
planeringsmöten genomförs. 
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7 Riskhantering 
Riskhantering i projektet följer rutiner för Riskhantering i Programplan Framtidens 
Vårdinformationsmiljö, RS 2018-05223. 

 



 
 
  ÄRENDE 7 
Handläggare Anna Laang Utfärdat 2019-09-18 
Telefon  0732-001173  
Epost  anna.laang@borasregionen.se Dnr: 2019/SKF0141 

Uppföljning av delregionala tillväxtmedel 2018 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
att lägga Uppföljning av delregionala tillväxtmedel 2018 till handlingarna 
 

Sammanfattning av ärendet 
Västra Götalandsregionen sammanställer årligen en uppföljningsrapport för de delregionala tillväxtmedlen. 
Uppföljningen syftar till att belysa de delregionala medel som fördelas årligen i enlighet med 
regionutvecklingsnämndens, miljönämndens respektive kulturnämndens detaljbudgetar. Rapporten 
innefattar en genomgång av aktuella underlag som genomförandeplaner, överenskommelser och beviljade 
delregionala projekt för år 2018.   
 
Enligt Boråsregionens styrdokument för hantering av delregionala tillväxtmedel ska projektresultaten 
årligen presenteras för Direktionen.  

Ärendebeskrivning 
En överenskommelse om samverkan och finansiering för genomförandet av Västra Götaland 2020 - 
Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014 - 2020 skrivs årligen mellan Västra 
Götalandsregionen och Boråsregionen. Syftet är att formera genomförandet av Västra Götaland 2020 där 
även hanteringen av de delregionala tillväxtmedlen regleras. I juni 2014 antog Direktionen ett 
styrdokument för hantering av tillväxtmedel. Enligt kriterierna ska projektresultaten årligen presenteras för 
Direktionen. 
 
Uppföljningen syftar till att belysa de delregionala tillväxtmedel som fördelas årligen i enlighet med 
regionutvecklingsnämndens, miljönämndens respektive kulturnämndens detaljbudgetar. Rapporten 
innefattar en genomgång av aktuella underlag som genomförandeplaner, överenskommelser och beviljade 
delregionala projekt för år 2018.   
 
Under 2018 har delregionerna tilldelats sammanlagt 50,5 mnkr fördelade på 42,5 mnkr från 
regionutvecklingsnämnden (RUN), 4 mnkr från miljönämnden (MN) och 4 mnkr från kulturnämnden 
(KUN) för projekt. Kulturnämnden tilldelar ytterligare medel för deltidstjänst för respektive 
kommunalförbund varav 550 tkr för Boråsregionen. Området Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och 
företagande är störst och ca 49 % av medlen har beslutats inom det området. De insatser för tillväxt och 
regional utveckling som Boråsregionens direktion beviljade under 2018 omfattar ca 24 mnkr. Insatserna 
består av 29 beslut varav 16 från RUN, 3 från MUN och 7 från KUN samt tre interna tillväxtprojekt som 
beviljades medel för två år 2017. Av de mål som uppfyllts ligger majoriteten inom målområdet En ledande 
kunskapsregion samt En region som syns och engagerar. Under 2018 beviljades 4 förstudier som förprojekteringar 
av kommande tillväxtprojekt. Det sker en uppväxling av tillväxtmedlen och kommunernas bidrag i 
omfattningen 1 x 4 som gagnar den regionala utvecklingen och tillväxten i Sjuhärad och medlen bidrar till 
att medel från EU, stat och region tillfaller Boråsregionen.  
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Uppföljning - delregionala tillväxtmedel 2018 
Föreliggande rapport syftar till att belysa de delregionala medel som fördelas årligen i 

enlighet med regionutvecklingsnämndens, miljönämndens respektive kulturnämndens 

detaljbudgetar. Rapporten innefattar en genomgång av aktuella underlag, som 

genomförandeplaner, överenskommelser och beviljade delregionala projekt för år 2018. 

Ansvarig för uppföljningen är Katarina Ahlin, enheten samhällsanalys. Rapporten återfinns 

även på www.vgregion.se/rapporter/delregionala2018 samt i Analysportalen 

(www.vgregion.se/analysportalen). Där återfinns även tidigare års uppföljningar vad gäller 

de delregionala tillväxtmedlen.  

Bakgrund  
Under 2018 har delregionerna tilldelats sammanlagt 50,5 mnkr fördelade på 42,5 mnkr från 

regionutvecklingsnämnden (RUN), 4 mnkr från miljönämnden (MN) och 4 mnkr från 

kulturnämnden (KUN) för projekt. Beloppen uppgår till samma nivå som föregående år. 

Kulturnämnden tilldelar som tidigare även ytterligare medel för deltidstjänst med högst 

350 tkr för Göteborgsregionen och 550 tkr för respektive kommunalförbund Fyrbodal, 

Skaraborg och Boråsregionen. Någon genomgång av medlen till deltidstjänsterna görs inte 

i denna uppföljning.  

Tabell 1: Delregionala tillväxtmedel från respektive nämnd för år 2018 

Tillväxtmedel 2017 RUN MN KUN  Sammanlagt 

Fyrbodal  8 500 000 1 000 000 1 550 000 11 050 000 

Boråsregionen 8 500 000 1 000 000 1 550 000 11 050 000 

Skaraborg 8 500 000 1 000 000 1 550 000 11 050 000 

Göteborgsregionen     

Göteborgsregionens kommunal-

förbund 2 000 000 400 000  2 400 000 

Business Region Göteborg 15 000 000 600 000  15 600 000 

Kultur- och fritidsnätverket   1 350 000 1 350 000 

Totalt 42 500 000 4 000 000 6 000 000 52 500 000 

 

Överenskommelser 2018 
Överenskommelse om samverkan och finansiering skrivs årligen mellan Västra 

Götalandsregionen och respektive delregional aktör. Syftet med överenskommelserna är att 

formera genomförandet av Västra Götaland 2020 där även hanteringen av medel regleras. 

Målet är att genom ökad samverkan få ett effektivt, fokuserat och koordinerat 

genomförande. Medlen från kulturnämnden ska även, utöver VG2020, vara ett led i 

genomförandet av kulturstrategin "En mötesplats i världen'' och Västra Götalands 

kulturplan 2016–2019. 

Enligt överenskommelserna fastställs även vissa åtaganden. En av dessa är att de 

delregionalt ansvariga medfinansierar tilldelade medel enligt finansieringsprincipen, 

kommunerna 50 procent och VGR 50 procent.  

 

 

http://www.vgregion.se/rapporter/delregionala2018
http://www.vgregion.se/analysportalen
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Tabell 2: Nämndspecifika möjliga inriktningar 

Nämnd  Tillväxtmedel ska: 

Regionutveckling  användas till tillväxtinriktade insatser i linje med den delregionala 
genomförandeplanen för VG2020  

 samt att principen om motfinansiering är undantaget 500 tkr vilka får 
användas till analys, förstudier och pilotprojekt. För dessa krävs ingen 
motfinansiering. 

 prioritet ska ges till projekt där klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra 
Götaland minskar 

 av medlen är 1 mnkr öronmärkta för att arbeta med att utveckla en 
delregional samverkan kring kompetensplattformen. 

Miljö  användas till tillväxtinriktade insatser i linje med den delregionala 
genomförandeplanen som ligger i linje med tema ”En region där vi tar globalt 
ansvar”. Detta anges förtydligas i handlingsprogrammen för hållbara 
transporter, hållbar energi, livsmedel och gröna näringar eller hållbara 
produkter och tjänster. 

 användas till projekt som följer miljönämndens riktlinjer  

 användas till projekt inom ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. 

Kultur  stärka den delregionala kulturella infrastrukturen  

 beröra flera kommuner inom delregionen och ge ett delregionalt mervärde 

 stärka samverkan mellan kultur och övriga tillväxtområden 

 användas till projekt och förstudier som stärker kulturnämndens fem 
strategiska områden i Västra Götalandsregionens kulturstrategi och/eller den 
regionala kulturplanen 

 projektmedel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kulturnämnden 
 

Den delfinansiering som går till en tjänsteperson har till syfte att: 

 stärka kommunernas/kulturchefernas arbete med befintliga 
kulturaktörer, 

 utveckla befintliga och skapa nya nätverk och strukturer som 
länkar samman kommuner, kulturliv, näringsliv och civilsamhälle,  

 vara en länk mellan den lokala och den regionala nivån för hela 
delregionen samt 

 kontinuerligt samarbeta med koncernavdelning kultur och 
kulturnämnden i olika utvecklingsfrågor 

 stödja det civila samhället och det fria kulturlivet i delregionen 

 årligen sammanställa en ekonomisk redovisning och 
resultatrapport av beslutade projekt samt insatser och 
utvecklingsprocesser genom den subventionerade tjänsten som 
genomförs inom ramen för stödet 

 utgöra en resurs för genomförande av Västra Götalands regionala 
kulturplan 2016–2019 samt framarbetning av Västra Götalands 
regionala kulturplan 2020–2023 

 

 

I överenskommelserna anges möjliga nämndspecifika inriktningar.  

 

Ändringar i överenskommelsen för regionutvecklingsnämndens tillväxtmedel 2018 är 

punkten om att prioritet ska ges till projekt där klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra 

Götaland minskar. Nytt i 2018 års överenskommelse är också att 1 mnkr av tillväxtmedlen 

är öronmärkta för att arbeta med att utveckla en delregional samverkan kring 

kompetensplattformen. 

 

För att följa upp hur delregionerna hanterat frågan om prioritet till projekt för minskade 

klimatutsläpp från fossilbränsle har ett antal frågor ställts till respektive delregions 

kontaktperson för tillväxtmedlen. Frågorna har t ex handlat om hur delregionerna tagit sig 

an frågan om att prioritera projekt där klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland 
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minskar, om de t ex haft någon särskild strategi för detta, om det gjorts någon särskild 

satsning och om det finns exempel på projekt av stor betydelse inom området samt vidare 

om det förekommit några särskilda hinder/svårigheter med att ta sig an frågan. Svaren 

redovisas kortfattat under respektive delregions avsnitt i rapporten.  

 

För miljönämnden är fr o m 2018 års överenskommelse skrivningen om att tillväxtmedlen 

kan användas till att driva överenskommelser inom ”Smart Energi” borttagen. Det som är 

nytt är punkten om att medlen kan användas till projekt inom ”Klimat 2030 – Västra 

Götaland ställer om”.  

 

Ändringar i överenskommelse för 2018 är för kulturnämndens tillväxtmedel att medel som 

inte förbrukas ska återbetalas till kulturnämnden samt kompletterande uppgifter för 

delfinansiering av tjänst. 

 

 

Genomförande 2018 

Insatserna inom ramen för VG2020 beskrivs i form av 32 prioriterade frågor fördelade på 

nio områden. Till detta finns de fem rekommendationer som BHU har pekat ut där det 

finns en potential att nå längre med en närmare samverkan mellan region, 

kommunalförbund, kommun och andra utvecklingsaktörer. De rekommendationer BHU 

pekade ut under 2015 kommer att kvarstå under resterande VG2020-period.  

 

Rapporten har som tidigare år fokus på det genomförande som skett inom ramen för de 

delregionala tillväxtmedel som Västra Götalandsregionen delegerar till 

kommunalförbunden respektive BRG. Sammanlagt har 1131 insatser under 2018 

medfinansierats med VGR-medel. Upptagna insatser bedöms sammantaget ha en förväntad 

omslutning på drygt 260 274 tusen kronor. Av de 113 insatserna är det 77 stycken som 

erhållit medel från regionutvecklingsnämnden, 14 från miljönämnden och 22 från 

kulturnämnden2. Två av projekten har erhållit medel från både regionutvecklings- och 

miljönämnden.  

Nedanstående figur ger en samlad bild av kommunalförbundens projektbeslut för 2018 av 

de delregionala medlen i relation till områdena i VG2020. Som även tidigare års 

uppföljningar har visat sker de allra flesta insatser inom området som berör 

entreprenörskap och företagande, vilket får sättas i relation till att 

regionutvecklingsnämndens medel är mycket större än de två andra nämndernas. Längre 

fram i rapporten finns motsvarande uppgifter i tabellform nedbrutna på respektive 

kommunalförbund och prioriterad fråga (1–32). En tabell med markering vilka prioriterade 

frågor från VG2020 som ingår i respektive delregions genomförandeplan bifogas, se bilaga 

1.  

 
 
 
 
 

 

1 Baserat på de underlag som inkommit i samband med rekvirering av medel. I denna summering har 
insatserna vid kultur- och fritidsnätverket räknats som en.  
2 Medlen till kultur- och fritidsnätverket räknas här som en insats.  
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Figur 1: Delregionala tillväxtmedel (i tkr) 2018 fördelade på prioriterade områden i VG2020  

 
 

 

I figuren nedan ges bilden av beviljade medel för åren 2014–2018. Området Ett gott klimat 

för kreativitet, entreprenörskap och företagande är klart störst och cirka 49 procent av 

medlen har beslutats inom det området. Näst störst är området Ökat utbyte med omvärlden 

dit cirka 11 procent av medlen beslutats.  
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Figur 2: Delregionala tillväxtmedel 2014–2018 (tkr) fördelade på prioriterade områden i VG2020  

 

 

Boråsregionen 
Av de 32 prioriterade frågorna i VG2020 har Boråsregionen lyft fram nio stycken som ska 

vara vägledande i delregionala utvecklingsarbetet, dessa återfinns i bilaga 1. 

Kommunalförbundet anges komma att bedriva arbete inom alla de 32 frågorna, på olika 

nivåer, men tillväxtmedlen är inriktade på att främja insatser inom ramen för de nio frågor 

som är utvalda i den delregionala genomförandeplanen. 

Genomförandeplanen utgör det vägledande dokumentet för att styra resurser mot de nio 

prioriterade frågorna. Planen kompletterar de övriga styrdokument som antagits i 

delregionen, exempelvis Direktionens prioriteringar och den delregionala kulturplanen. 

 

Genomförande 2018 
De insatser för tillväxt och regional utveckling som Boråsregionens direktion beviljade 

under 2018 omfattar sammanlagt cirka 23 913 tkr. Av dessa utgör cirka 6 124 tkr 

tillväxtmedel beslutade i nämnderna regionutveckling, kultur och miljö i samband med 

detaljbudget. Fördelningen per nämnd återfinns i nedanstående tabell.  
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Insatserna består av 26 beslut varav 16 3med medel från regionutvecklingsnämnden, 3 från 

miljönämnden och 7 från kulturnämnden. Se bilaga 2 för en komplett lista. Nedanstående 

tabell visar hur insatserna under 2018 fördelas enligt de prioriterade frågorna i VG2020, 

såväl tillväxtmedel från berörda nämnder som den angivna totala omslutningen i projekten. 

 

Tabell 3: Beslutade tillväxtmedel i Boråsregionen 2018 och beräknad total projektomslutning – fördelat 
på prioriterad fråga i VG2020 

Medel fördelat utifrån primärfråga  

Tillväxt-
medel 
RUN 

Tillväxt-
medel 

MN 

Tillväxt-
medel 
KUN 

Förväntad 
projekt-
kostnad 

En ledande kunskapsregion     

1. Stimulera ökat entreprenörskap  916 000   3 384 000 

3. Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag 2 125 000   9 004 387 

En region för alla     

16. Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att 
möta framtidens kompetensbehov  190 000   380 000 

19. Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla 475 000   1 135 000 

En region där vi tar globalt ansvar     

23. Göra Västra Götaland till ett föredöme och en testarena för 
hållbar landsbygdsutveckling och samspelet mellan stad och 
land 60 000 1 000 000  4 872 000 

En region som syns och engagerar     

27. Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela 
Västra Götaland 108 000  1 000 000 3 963 080 

30. Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på 
att stärka besöksnäringen 250 000   1 175 000 

Summa 4 124 000 1 000 000 1 000 000 23 913 467 

 

I två av insatserna anges även annan medfinansiering från Västra Götalandsregionen än 

delregionala tillväxtmedel. Denna summa uppgår till 1 400 tkr. Ett av projekten som har 

annan medfinansiering är Industrinatten som rör VG2020-tema En ledande 

kunskapsregion och där den övriga VGR-finansieringen kommer från 

regionutvecklingsnämnden. Det andra är Miljöbron som rör temat En region som tar 

globalt ansvar. Miljöbron erhåller medel utöver tillväxtmedlen från såväl 

regionutvecklingsnämnden som miljönämnden. Avtal finns med Smart Textiles för åren 

2016–2019. 

Nedanstående figur visar den totala finansieringsbilden i de projekt som tilldelats 

delregionala tillväxtmedel under 2018 i Boråsregionen. 

 
 
 

 

3 Ytterligare tre större insatser pågår med projektperiod t o m år 2020 med finansiering från 
tillväxtmedel RUN. Medel för dessa betalades dock ut under 2017 för både år 2017 och 2018. Beloppen 
ingick därför i föregående års uppföljningsrapport. Det gäller projekten Framtidsbild Boråsregionen, 
Destination Boråsregionen och Samverkansplattform Boråsregionen (i 2017 års rapport: Förstärkt 
näringsliv Boråsregionen). Projektens tidsplan uppges ha reviderats. 
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Figur 3: Medfinansiering (tkr) i Boråsregionens beslut om tillväxtmedel 2018  

 
 

 

 

 

 

För hela VG2020-perioden 2014–2018 har sammantaget 83 insatser4 erhållit delregionala 

tillväxtmedel med 39 457 tkr. Den totala omslutningen förväntas uppgå till 216 200 tkr. I 

figuren nedan framgår att den största delen av medlen har gått till området Ett gott klimat 

för kreativitet, entreprenörskap och företagande.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 De projekt som har fått beslut per år men som är ett och samma räknas här som ett projekt.  
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Figur 4: Tillväxtmedel (tkr) Boråsregionen fördelat per prioriterat område 2014–2018 

 
 
 

 

Från och med 2018 finns det med i överenskommelsen för regionutvecklingsnämndens 

medel att prioritet ska ges till projekt där klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra 

Götaland minskar. På frågan om hur detta hanterats anges att det inte finns några tagna 

strategier på området förutom punkterna i VG2020. Vidare nämns specifikt projektet 

Hållbar framtid Sjuhärad – miljöstrategisk samverkan, där minskad klimatpåverkan och 

fossilfria drivmedel är ett område som projektet ska jobba med. Det övergripande målet för 

projektet är att arbeta för att bli en fossiloberoende delregion i Västra Götaland 2030.  
 
 

Koppling till kulturstrategin 
För de projekt som har erhållit delregionala medel från kulturnämnden ska även koppling 

till kulturstrategin anges. I underlaget från kommunalförbundet används de riktlinjer som 

finns för att konkretisera de fem strategiska områdena i kulturstrategin. För de fyra projekt 

som Boråsregionen har tilldelat medel har flera områden per projekt angetts. Se tabellen 

nedan för mer information.  
 
Tabell 4: Kulturprojekt fördelat på områden i kulturstrategin 

Strategiska områden Projekttitel 

Ett vidgat deltagande 
Ljudkonst 7Härad, Sjuhäradsorkestern, Gränslösa bibliotek, Utveckling av 
Internationellt Vävcenter – Sjuhärad, (X)sites Sjuhäradsrundan 2018, Vi byter 
skulpturer med varandra, Hur låter din favoritbok? 

Utvecklande kapaciteter 
Gränslösa bibliotek, Utveckling av Internationellt Vävcenter – Sjuhärad, Vi byter 
skulpturer med varandra, (X)sites Sjuhäradsrundan 2018  
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Gynnande av nyskapande 
Ljudkonst 7Härad, Utveckling av Internationellt Vävcenter – Sjuhärad, (X)sites 
Sjuhäradsrundan 2018, Vi byter skulpturer med varandra, Hur låter din favoritbok? 

Bättre nyttjande av tekniken - 

Ökad internationalisering 
Gränslösa bibliotek, Utveckling av Internationellt Vävcenter – Sjuhärad, Vi byter 
skulpturer med varandra, (X)sites Sjuhäradsrundan 2018 

 
 
Resultat  
Kontigo AB har under vintern 2017/2018 haft i uppdrag av Sjuhärads kommunalförbund 

att kvalitetssäkra den modell för tilldelning av tillväxtmedel som Boråsregionen tagit fram. 

Den framtagna modellen ska bidra till att stärka målstyrningen av tillväxtmedlen, öka 

utvärderingsbarheten samt bidra till att kunna visa på vilka resultat satsade medel skapar. 

Uppdraget har inneburit att genomlysa den framtagna modellen samt ge förslag på hur den 

kan utvecklas för ökad målstyrning och utvärderingsbarhet. 

 

Fyrbodal 
Av de 32 prioriterade frågorna i VG2020 har Fyrbodal lyft fram tjugo stycken som 

bedömts vara särskilt angelägna att genomföra för att kunna uppnå en gynnsam utveckling 

av delregionen. I genomförandeplanen framgår vilka områden som prioriteras. I deras 

årliga verksamhetsplan anges att ”hur-frågorna” som ambitionsnivåer, konkreta aktiviteter 

och förväntade resultat, kommer att besvaras.  

Genomförande 2018 
Under 2018 omsluter de insatser som Fyrbodal direktion fattat beslut om sammanlagt cirka 

65 954 tkr i insatser för tillväxt och regional utveckling. Av dessa utgör 10 501 tkr 

tillväxtmedel beslutade i nämnderna regionutveckling, kultur och miljö i samband med 

detaljbudget. Fördelningen per nämnd återfinns i nedanstående tabell.  

I nedanstående tabell ingår såväl avtal som projektmedel. Kommunalförbundet har för 

2018 avtal med Nyföretagarcentrum Väst (Entreprenörskap och nyskapande). Antal beslut 

uppgår till 36 stycken, varav 26 avser medel från regionutvecklingsnämnden, 2 från 

miljönämnden och 8 från kulturnämnden. Se bilaga 2 för en komplett lista.  

 

 

Tabell 5: Beslutade tillväxtmedel i Fyrbodal 2018 och beräknad total projektomslutning – fördelat på 

prioriterad fråga i VG2020 

Medel fördelat utifrån primärfråga  
Tillväxtmedel 

RUN 
Tillväxtmedel 

MN 
Tillväxtmedel 

KUN 

Förväntad 
projekt-
kostnad 

En ledande kunskapsregion     

1. Stimulera ökat entreprenörskap  750 000   5 405 000 

2. Skapa förutsättningar för att förverkliga 
idéer och starta företag 1 500 000   8 080 000 

3. Främja konkurrenskraftiga små och 
medelstora företag 1 146 000 100 000  14 144 500 

6. Utveckla test- och demonstrationsarenor 
där nya idéer omsätts till praktik 1 450 000   2 900 000 
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En region för alla     
9. Skapa goda möjligheter för unga till praktik, 
ferieplatser och mentorer 250 000   2 563 339 

10. Öka samverkan mellan eftergymnasial 
utbildning och arbetslivet 1 065 000   

 
2 130 000 

11. Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar 
sig för barn och ungdom 150 000   18 365 128 

15. Stärka möjligheterna till 
kompetensförsörjning och livslångt lärande i 
företag och organisationer 391 500   1 616 000 

17. Investera i transportinfrastruktur som 
driver regional och nationell utveckling 12 500   25 000 

En region där vi tar globalt ansvar     
23. Göra Västra Götaland till ett föredöme och 
en testarena för hållbar landsbygdsutveckling 
och samspelet mellan stad och land 235 000   255 000 

24. Utveckla miljölösningar med ambition att 
påverka globalt via affärsdriven 
miljöutveckling  900 000  1 800 000 

En region som syns och engagerar     
27. Främja en aktiv och nyskapande 
kulturregion för alla i hela Västra Götaland   592 277 3 534 375 

28. Utveckla Västra Götaland som en plats där 
unga möts, främja ungdomskultur   338 250 945 689 

30. Satsa på internationell mötesindustri, 
evenemang och på att stärka besöksnäringen   70 000 800 000 

32. Locka investeringar och nyetableringar till 
Västra Götaland 1 550 000   3 390 000 

Summa 8 500 000 1 000 000 1 000 527 65 954 031 

 

 

Nedan återfinns en figur där övriga medfinansiärer framgår. I 13 av de 36 insatserna 

återfinns även annan medfinansiering av Västra Götalandsregionen. Dessa medel kommer 

in som övriga VGR i figuren nedan. Vilken nämnd som har medfinansierat går inte att 

utläsa från underlaget. Det är dock i första hand medfinansiering från någon av de tre 

berörda nämnderna. Till exempel återfinns verksamheterna IUC Väst AB, Drivhuset, Ung 

företagsamhet, Connect Väst och Miljöbron som erhåller medel från 

regionutvecklingsnämnden. Det gäller likaså t ex projekten Praktiksamordning Fyrbodal, 

Kraftledningar samt Främja kooperativ utveckling och samhällsentreprenörskap. Vidare 

erhåller Miljöbron även medel från miljönämnden. Tre av de projekt som erhållit medel 

från de delregionala kulturmedlen uppges ha annan VGR-finansiering. Det är projekten 

Granitkusten, Geoparken-Platåbergens landskap och Udden skulpturutställning 2018. 
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Figur 5: Medfinansiering (tkr) i Fyrbodals beslut om tillväxtmedel 2018 

  
 

 

Sedan starten av VG2020 har sammantaget 131 insatser5 i Fyrbodal erhållit delregionala 

tillväxtmedel med 49 772 tkr. Den totala omslutningen förväntas uppgå till 320 755 tkr.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 De projekt som har fått beslut per år men som är ett och samma räknas här som ett projekt.  



 

14 

 

Figur 6: Tillväxtmedel (tkr) Fyrbodal 2014–2018 fördelat per prioriterat område VG2020 

  

 

På frågan om hanteringen i samband med att det i överenskommelsen för 2018 för 

regionutvecklingsnämndens medel finns med att prioritet ska ges till projekt där 

klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland minskar, anger Fyrbodal att de ännu 

inte har någon särskild strategi som visar hur de ska prioritera sådana projekt men att de i 

ärendehandläggningen noggrant bedömer miljöaspekten i ansökningarna och att en 

ärendehanteringsgrupp bildats för att få till en gemensam handläggning av projekten.  

Fyrbodal anger vidare att det pågår flera satsningar och projekt som handlar om minskad 

klimatbelastning. Ett exempel som finansierats med delregionala tillväxtmedel från 

regionutvecklingsnämnden är ”Struktur- och framtidsbild Fyrbodal” med fokus på att öka 

det hållbara resandet genom samplanering av Fyrbodals geografi, fler och bättre 

tågförbindelser, bättre förutsättningar för kollektivtrafikresande mm. 

Fyrbodal anger att det inte förekommit några särskilda hinder/svårigheter med att ta sig an 

frågan då de länge jobbat med miljö som ett horisontellt kriterium i ansökningarna, men 

däremot att få genomslag i alla projekt för ett fossiloberoende är nytt.  
 
 
 

Koppling till kulturstrategin 
Den koppling till kulturstrategin som lyfts för de projekt som har erhållit delregionala 

medel från kulturnämnden är utifrån de riktlinjer som finns för att konkretisera de fem 

strategiska områdena. För de projekt som Fyrbodal har tilldelat medel har ett kriterium per 

projekt angetts. Se tabellen nedan för mer information.  
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Tabell 6: Kulturprojekt fördelat på följande områden i kulturstrategin 

Strategiska områden Projekttitel 

Ett vidgat deltagande Hopp, Dans för alla, Jazz mini camp, Kulturkollo 2018 

Utvecklande kapaciteter 
Geoparken- Platåbergens landskap, Granitkusten, Unga värdar på småskaliga 
besöksmål 

Gynnande av nyskapande Uddenskulptur 2018 

 
Resultat  
Fyrbodals kommunalförbund har inte redovisat några uppgifter vad gäller avslutade 

projekt. För de projekt som även erhåller medfinansiering från Västra Götalandsregionen 

finns i många fall indikatorer i de slutrapporter som går till berörda nämnder.  

 
Skaraborg 
Den aktuella genomförandeplanen för Skaraborg avser perioden 2017–2020. Det lyfts att 

samtliga 32 prioriterade frågor i Västra Götaland 2020 är viktiga för utvecklingen i 

Skaraborg.  

Av de 32 prioriterade frågorna i VG2020 har Skaraborg sedan valt att lyfta fram och 

fokusera på 20 frågor som ska vara vägledande för det delregionala utvecklingsarbetet 

2017–2020, dessa återfinns i bilaga 1. De tjugo frågorna återfinns inom samtliga fyra 

tematiska områden i VG2020; En ledande kunskapsregion, En region för alla, En region 

där vi tar globalt ansvar samt En region som syns och engagerar. De frågor som lyfts fram 

i Skaraborgs genomförandeplan anges vara där man vill få till stånd en kraftfull kommun- 

och sektorsövergripande samverkan. Det är frågor som skapar mervärde för Skaraborg men 

som inte bedöms kunna lösas enbart på kommunal, nationell eller regional nivå.  

 

Genomförande 2018 
Förväntad omslutning för de insatser som tillväxtutskottet beslutade om under 2018 

uppgick till cirka 124 095 tkr. Av dessa utgör 10 500 tkr tillväxtmedel beslutade i 

nämnderna regionutveckling, kultur och miljö i samband med detaljbudget. Fördelningen 

per nämnd återfinns i nedanstående tabell.  

Insatserna består av 376 beslut om projektstöd, varav 26 från regionutvecklingsnämnden, 4 

medfinansieras av miljönämnden respektive 7 från kulturnämnden. En av insatserna har 

finansiering både från RUN och fr MN, det gäller IDC West Sweden, hållbar industriell 

utveckling.  

 

 

 

 

6 IDC Basfinansiering 2018 respektive IDC Basfinansiering 2019 finns med som två projekt bland de 37 
insatserna. 
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Tabell 7: Beslutade tillväxtmedel i Skaraborg 2018 och beräknad total projektomslutning – fördelat på 

prioriterad fråga i VG2020 

Medel fördelat utifrån primärfråga  
Tillväxtmedel 

RUN 
Tillväxtmedel 

MN 
Tillväxtmedel 

KUN 

Förväntad 
projekt-
kostnad 

En ledande kunskapsregion     

1. Stimulera ökat entreprenörskap  687 713   2 405 526 

2. Skapa förutsättningar för att förverkliga 
idéer och starta företag 1 325 000   11 659 000 

3. Främja konkurrenskraftiga små och 
medelstora företag 3 032 596 27 650 142 338 30 162 884 

En region för alla     

13. Arbeta för att fler fortsätter studera efter 
gymnasiet och avhoppen från skolan minskar 50 000   1 763 750 

14. Förkorta och förenkla vägen till 
arbetsmarknaden genom vägledning och 
validering 143 500   507 000 

15. Effektiv kompetensförsörjning och 
livslångt lärande i företag och organisationer 1 166 342   3 113 934 

16. Utveckla samordning inom 
utbildningssystemet för att möta framtidens 
kompetensbehov 118 550   1 046 100 

17. Investera i transportinfrastruktur som 
driver regional och nationell utveckling 431 000   4 900 000 

19. Bidra till en IT-infrastruktur med hög 
kvalitet för alla 50 000   50 000 

20. Utveckla en regional framtidsbild som 
stödjer hållbar utveckling i Västra Götaland 348 000   1 332 000 

En region där vi tar globalt ansvar  
 
   

21. Göra offentlig sektor i Västra Götaland 
ledande på utveckling av hållbara lösningar  97 350  8 249 428 

23. Göra Västra Götaland till ett föredöme och 
en testarena för hållbar landsbygdsutveckling 
och samspelet mellan stad och land  125 000  1 106 000 

24. Utveckla miljölösningar med ambition att 
påverka globalt via affärsdriven 
miljöutveckling  750 000  40 298 253 

25. Driva frågan om resurseffektiv konsumtion 
och kommunicera hållbara värderingar 112 299   847 299 

En region som syns och engagerar     

27. Främja en aktiv och nyskapande 
kulturregion för alla i hela Västra Götaland   857 662 12 152 574 

30. Satsa på internationell mötesindustri, 
evenemang och på att stärka besöksnäringen 535 000   2 640 000 

32. Locka investeringar och nyetableringar till 
Västra Götaland 500 000   1 861 000 

Summa 8 500 000 1 000 000 1 000 000 124 094 748 

 

Nedan återfinns en figur där övriga medfinansiärer framgår. I 15 av de 37 insatserna 

återfinns även annan medfinansiering av Västra Götalandsregionen. Dessa medel kommer 

in som övriga VGR i figuren nedan. Vilken nämnd som har medfinansierat går inte att 

utläsa från underlaget då enbart Västra Götalandsregionen anges. Merparten av insatserna 

har dock även medfinansiering från regionutvecklingsnämnden. Det gäller t ex IDC West 

Sweden, Agroväst Livsmedel AB med projektet Smart Agri, Gothia Innovation med Gothia 

Science Park inkubator och Visit Skaraborg som drivs av Next Skövde 
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Destinationsutveckling AB. Ytterligare insatser som anges erhålla medel från Västra 

Götalandsregionen är Body and Space vid Högskolan i Borås, projektet Kom I Land som 

Västra Götalandsregionen driver, Drivhuset Skaraborgs insats Entreprenörskap och 

företagande i vuxenutbildningar, EDCS samt tre insatser som Skaraborgs 

kommunalförbund driver; Strukturbild Skaraborg – Genomförande, Fullföljda studier 

genom trygghet och studiero samt Stärkt företagsklimat. Övriga projekt är Forsviks 

maritima kunskapscentrum och besöksmål, Män i kör och Into the roots.  

Till detta finns även några insatser där annan medfinansiering från Västra 

Götalandsregionen är angiven men där dessa verksamheter erhåller verksamhetsbidrag. Det 

gäller till exempel Connect Väst, Drivhuset och EDCS.  

 

 

 

 

 Figur 7: Medfinansiering (tkr) i Skaraborgs beslut om tillväxtmedel 2018 

 
 
 
 
 
 

För åren 2014–2018 som VG2020 pågått har sammantaget 120 insatser7 erhållit 

delregionala tillväxtmedel med 50 685 tkr. Den totala omslutningen förväntas uppgå till 

340 624 tkr. I figuren nedan visas fördelningen utifrån prioriterat område.  

 
 
 
 

 

7 De projekt som har fått beslut per år men som är ett och samma räknas här som ett projekt. 
Sammanslagningen baseras på projekttitel vilket innebär att en viss osäkerhet kan finnas.  



 

18 

 

Figur 8: Tillväxtmedel (tkr) Skaraborg fördelat per prioriterat område 2014–2018  

 
 

 

Angående det som är nytt i överenskommelsen 2018 för regionutvecklingsnämndens 

medel, att prioritet ska ges till projekt där klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra 

Götaland minskar, lyfter Skaraborg genomförandeplanen. Planens övergripande mål är att 

genomföra insatser för minskad klimatpåverkan där en övergång till biobaserad ekonomi 

lyfts. 

 

Skaraborg anger vidare att arbetet med att främja/öka användningen av biometan som 

drivmedel har pågått ganska länge. Kommunalförbundet Skaraborg har t ex medfinansierat 

Biogas 20208, med fokus på tunga fordon. På senare tid anges det dock, bland annat på 

grund av låga energipriser, varit svårt att etablera nya projekt inom området även om ett 

flertal initiativ har tagits. Skaraborg anger att de inom ramen för arbetet med Strukturbild 

Skaraborg etablerat ett tematiskt tillägg till kommunernas översiktsplaner kring 

infrastruktur för hållbara drivmedel. Där beskrivs, på delregional nivå, strategier för ladd-

infrastruktur, biogas och vätgas. 

Skaraborg anger också att det har varit svårt att få till stånd projekt som handlat om 

minskade klimatutsläpp från fossilbränsle. Det betyder dock inte att utvecklingen stått stilla 

– olika kommersiella aktörer planerar för produktion av biometan till exempel och en ny 

tankstation har etablerats i Götene med stöd från Klimatklivet. 

 

8 Enligt underlag från Skaraborgs kommunalförbund som lämnats i samband med rekvisition har 
tillväxtmedel från miljönämnden använts som medfinansiering till Biogas 2020/Tunga fordon. 
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På frågan om det funnits särskilda svårigheter med att ta sig an området anger Skaraborg 

att de uppfattar att det har varit svårt att nå ut med de handlingsprogram som VGR har, och 

att de egna medlen är ”för små” för att driva projekt av denna typ.  
 

Koppling till kulturstrategin 
I tabellen nedan beskrivs kopplingen till kulturstrategin och kulturplanen för de projekt 

som Skaraborgs kommunalförbund tilldelat medel. 

Tabell 8: Kulturprojekt - koppling till kulturstrategin/kulturplanen.  

Projekt / projektägare Koppling till kulturstrategin/kulturplanen 

Forsviks maritima 
kunskapscentrum och 
besöksmål/ Karlsborgs kommun 

Kulturstrategin: Utvecklade kapaciteter, Bättre nyttjande av tekniken, Gynnande 
av nyskapande, Ett vidgat deltagande.  
Kulturplanen: ”Utveckla och stärka kulturarvet/kulturmiljön Forsviks 
industrimuseum”. 

Kulturella och kreativa näringar 
längs med Kinnekullebanan / 
Leader nordvästra Skaraborg 

Kulturstrategin: Utvecklade kapaciteter, Ett vidgat deltagande, Ökad 
internationalisering, Gynnande av nyskapande. 
Kulturplanen: ”Stärka KKN på landsbygden och mindre orter genom att stimulera 
och satsa på de kultursystem som finns eller planeras i regionen”. 

GIBCA extended/ Skaraborgs 
kommunalförbund 

Kulturstrategin: Gynnande av nyskapande, Utvecklade kapaciteter, Ökad 
internationalisering, Ett vidgat deltagande.  
Kulturplanen: ”Utveckla regionalisering av de tre internationella festivalerna 
Göteborg dans- & teaterfestival, Göteborgs Filmfestival och Göteborgs 
internationella konstbiennal”.  

Into the roots/ Vara konserthus 

Kulturstrategin: Gynnande av nyskapande, Utvecklade kapaciteter, Bättre 
nyttjande av tekniken.  
Kulturplanen: ”Dans; Skapa nya scener för produktion och gästspel på minst tre 
platser i regionen”.  

Män i kör/ Ruska ek. förening 
Kulturstrategin: ett vidgat deltagande, Gynnande av nyskapande, Utvecklade 
kapaciteter.  
Kulturplanen: ”Musik; Stödja ett vitalt körliv med bredd och spets”. 

Spelutveckling i musik- och 
kulturskolor/ Music 
Development Factory 

Kulturstrategin: Ett vidgat deltagande, Gynnande av nyskapande, Utvecklade 
kapaciteter.  
Kulturplanen: ”Samverkan med kulturskolorna/högskolan för att alla barn får lika 
möjligheter att utveckla sitt kulturskapande”.  

Vart tog våra skulpturer vägen/ 
Skövde kommun 

Kulturstrategin: Gynnande av nyskapande, Utvecklade kapaciteter, Ökad 
internationalisering, Ett vidgat deltagande.  
Kulturplanen: ”Samtida konst, verka för att Borås internationella skulpturbiennal 
blir en del av regionalisering av internationella festivaler i Västra Götaland”. 

 

 

Resultat  
Skaraborgs kommunalförbund har under 2018 tagit fram en uppföljningsrapport som 

innefattar avslutade projekt som finansierats med tillväxtmedel i Skaraborgsregionen under 

perioden 2014–2018. Syftet med rapporten har varit att följa upp och utvärdera projekten. 

Rapporten består av en kvantitativ sammanställning av de resultat och effekter som 

projekten genererat. Slutsatserna i rapporten är bland annat att projekten genererat goda 

resultat men att vissa brister förekommer och att det finns utmaningar inför kommande 

arbete.  

Uppföljningen visar t ex att: 

 95 procent av projektmedlen i avslutade projekt har upparbetats 

 måluppfyllelsen anges vara god då 64 procent av projekten har uppnått 

sina mål 
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 faktiskt utfall av indikatorerna är högre än förväntat utfall. Dock anges att 

det saknas rapportering av indikatorer i ett flertal projekt varför det anges 

vara svårt att dra några generella slutsatser. 

 72 procent av projekten lever vidare i någon form efter avslutad 

projektperiod.  

 Projekt med fokus på något av de horisontella målen visar bättre resultat 

inom de horisontella målen. Tillgänglighet har varit det mål som projekten 

påverkat minst. 

 Projekt som aktivt arbetat med EDCS (Equality Development Center West 

Sweden) visar på större effekter inom jämställdhet.  

 

Rapporten innehåller även förbättringsförslag som rör den administrativa hanteringen. 

 

Göteborgsregionen 
Som tagits upp i tidigare års uppföljningar ser fördelningen av medel något annorlunda ut i 

Göteborgsregionen jämfört med övriga delregioner. Medlen från 

regionutvecklingsnämnden och miljönämnden fördelas mellan Göteborgsregionens 

kommunalförbund och Business Region Göteborg. Vad gäller kulturnämndens medel går 

dessa till kultur- och fritidsnätverket vilket är ett nätverk som består av kultur- och 

fritidschefer inom Göteborgsregionens 13 kommuner med fokus på utvecklingsfrågor och 

samverkan kring kultur och fritid. 

För Göteborgsregionen utgörs genomförandeplanen av fyra politiskt antagna dokument. 

Det är:  

 Budget och verksamhetsinriktning för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

 Verksamhetsplan för Business Region Göteborg (BRG) 

 Mål- och strukturdokumentet Hållbar tillväxt  

 Strukturbild för Göteborgsregionen 

Dessa fyra dokument ligger till grund för arbetet i Göteborgsregionen där Hållbar tillväxt 

är en gemensam strategi för GR och BRG som ska lägga en grund för det gemensamma 

arbetet till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa.  

För Kultur- och fritidsnätverket ska arbetet ske i enlighet med antagen handlingsplan.  

Genomförande 2018 
Sammantaget gick 19 000 tkr till Göteborgsregionen under 2018. Medlen fördelas enligt 

följande; 2 400 tkr till Göteborgsregionens kommunalförbund, 15 600 tkr till BRG och 

1 000 tkr till kultur- och fritidsnätverket. Fördelningen per nämnd återfinns i nedanstående 

tabell. Som angavs i inledningen av rapporten har Göteborgsregionen angett att deras 

genomförandeplan fokuserar på alla prioriterade frågor i VG2020. De delregionala 

tillväxtmedlen går dock enbart till vissa av de prioriterade frågorna.   
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Tabell 10: Beslutade tillväxtmedel i Göteborgsregionen 2018 och beräknad total projektomslutning – 
fördelat på prioriterad fråga i VG2020 

Medel fördelat utifrån primärfråga  
Tillväxtmedel 

RUN 
Tillväxtmedel 

MN 
Tillväxtmedel 

KUN 

Förväntad 
projekt-
kostnad 

En ledande kunskapsregion     

1. Stimulera ökat entreprenörskap  6 201 180   17 890 572 

5. Positionera internationellt 
konkurrenskraftiga forsknings- och 
innovationsmiljöer 7 411 090 400 000  16 272 180 

En region för alla     

9. Skapa en sammanhållen arena för ungas 
möjligheter till praktik, ferieplatser, mentorer 600 000   1 200 000 

10. Öka samverkan mellan eftergymnasial 
utbildning och arbetslivet 1 015 564   2 031 128 

12. Lösa urbana utmaningar i de större 
städerna 900 000   1 800 000 

15. Stärka möjligheterna till 
kompetensförsörjning och livslångt lärande i 
företag och organisationer  25 000  50 000 

16. Utveckla samordning inom 
utbildningssystemet för att möta framtidens 
kompetensbehov 500 000   1 000 000 

En region där vi tar globalt ansvar     

25. Driva frågan om resurseffektiv konsumtion 
och kommunicera hållbara värderingar  575 000  1 150 000 

En region som syns och engagerar     

27. Främja en aktiv och nyskapande 
kulturregion för alla i hela Västra Götaland    1 000 000* 1 000 000 

32. Locka investeringar och nyetableringar till 
Västra Götaland  372 166   3 918 216 

Summa 17 000 000 1 000 000 1 000 000 46 312 096 

*Underlaget från nätverket baseras på Genomförandeplanen samt deras inriktning. Deras insatser kan även beröra andra prioriterade frågor, t.ex. fråga 28.  

När det gäller Business Region Göteborgs (BRG) insatser berör dessa tema En ledande 

kunskapsregion, En region för alla och En region som syns och engagerar. Inom En 

ledande kunskapsregion har insatser inriktade på såväl företagsutveckling som kluster- och 

innovation/branschutveckling ägt rum liknande tidigare år.  

Göteborgsregionens kommunalförbund har drivit sju insatser medfinansierade med 

tillväxtmedel. Fyra av insatserna berör områden inom VG2020-temat En region för alla 

medan tre rör temat En region där vi tar globalt ansvar.  

Då stödet till Göteborgsregionen till viss del används i verksamhet som genomförs vid GR 

alternativt BRG så är det inte på samma sätt möjligt, som för övriga delregioner, att 

summera antal projekt för perioden 2014–2018. Vad gäller till exempel BRG har 

regionutvecklingsnämndens medel gått till förstudier och omvärldsbevakning, regional 

samverkan i Göteborgsregionen, kompetensförsörjning, etablering & investering, kluster 
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och innovation9 samt företagsutveckling10. Medlen från miljönämnden har till övervägande 

del gått till samma projekt som tidigare år.  

 

Figur 9: Tillväxtmedel Göteborgsregionen (tkr) fördelat per prioriterad fråga 2014–2018 

 
 

 

I figuren nedan framgår övriga medfinansiärer. Utöver kommunal- och VGR-finansiering 

är det insatser som drivs av BRG där privat medfinansiering tagits upp. Som för övriga 

delregioner är det insatser inom temat En ledande kunskapsregion som erhåller mest av 

medlen för perioden 2014–2018. Detta förstärks också i och med att Göteborgsregionens 

kommunalförbund inte erhöll några medel 2014.   

 

 

 

 

 

 

 

 

9 I denna ingår följande varav vissa erhållit medel varje år medan vissa bara något år: Logistik och 
transport, KKN/Ada, Kluster bas, Finans, Brewhouse, GO och ICT.  
10 I denna anges följande varav vissa erhållit medel varje år medan vissa bara något år: Business 
Center, Företagsutveckling övergripande, Expedition Framåt och Nyföretagande & Entreprenörskap.  
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Figur 10: Medfinansiering i Göteborgsregionens beslut om tillväxtmedel 2018 

 

 

 

 
 

Koppling till kulturstrategin  
När det gäller kultur- och fritidsnätverket har de för perioden 2015–2018 angett tre 

fokusområden, som är:   

 Livsmiljöer där destinationsutveckling och kulturturism samt livsmiljöer och 

kulturens värden i samhällsplanering prioriteras. 

 Mötesplatser och vidgat deltagande där kultur och lärande, feriearbete inom kultur 

och fritid samt delregionala evenemang och festivaler prioriteras 

 Idé och organisationsutveckling där idé och organisationsutveckling prioriteras.  

 

Vad gäller det som fr o m 2018 finns med i överenskommelsen för 

regionutvecklingsnämndens medel om att prioritet ska ges till projekt där klimatutsläppen 

från fossilbränsle i Västra Götaland minskar, har GR angett att de driver flera projekt inom 

området men att de finansieras med andra medel än tillväxtmedlen.  

 

BRG anger att satsningar finns inom området men att flera av dessa ligger utanför de 

delregionala tillväxtmedlen. BRG anger vidare att de prioriterar projekt som bedöms ge 

största möjliga effekt på att minska CO2, har kommersiella förutsättningar på den globala 

marknaden på sikt och som involverar flera aktörer i Göteborgsregionen.  

En svårighet uppges vara att klimatberäkningar oftast inte ingår som en del av projekten 

och det uppges vara få personer i projekten som behärskar de internationella standards som 

finns.  
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Resultat  
Nedanstående tabell baseras på underlag från BRG och avser företagsutveckling. Vad 

gäller Göteborgsregionens kommunalförbund återfinns inget utfall vad gäller indikatorer i 

underlagen. 

 
 
Tabell 11: Redovisade resultat; indikatorer för företagsutvecklingsinsatser (baserat på inkomna underlag) 

Indikator  Förväntat utfall Utfall 

 Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total 
Starta-företagskurs / antal 
deltagare   6/-   7/78 
Företag365-workshopsserie för 
nystartade företag / antal 
deltagare   4/-   2/18 
Business Center Angered: 
vägledningar/deltagare   200/300   200/385 
Antal deltagande företag i 
Expedition Framåt   350   330 

Tillväxt turism (år 2016–2018): 
Antal deltagande företag/antal nya 
produkter framtagna (turistpaket)    50/20   50/20 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
  



 

 

 

Bilaga 1: Prioriterade frågor per genomförandeplan  

 Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg 
Göteborgs-

regionen 

EN LEDANDE KUNSKAPSREGION     

Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och 

företagande 
    

1. 1. Stimulera ökat entreprenörskap  X X X X 

2. 2. Skapa förutsättningar för att förverkliga idéer och starta 
företag X  X X 

3. 3. Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag X X X X 

Internationell konkurrenskraft genom kraftsamling på 

styrkeområden 
    

4. 4. Attrahera fler studenter och forskare och öka utbytet med 
omvärlden    X 

5. 5. Stärka våra forsknings- och innovationsmiljöers 
internationella konkurrenskraft   X X 

6. 6. Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer 
omsätts till praktik X  X X 

7. 7. Stimulera nationella och internationella samarbeten inom 
forskning och innovation    X 

8. 8. Stärka science parks och andra samverkansmiljöer för 
forskning och utveckling   X X 

EN REGION FÖR ALLA     

Bryta utanförskap och stärk kopplingarna mellan utbildning 

och arbetsliv 
    

9. 9. Skapa goda möjligheter för unga till praktik, ferieplatser och 
mentorer X  X X 

10. 10. Öka samverkan mellan eftergymnasial utbildning och 
arbetslivet X  X X 

11. 11. Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och 
ungdom X   X 

12. 12. Lösa större städers utmaningar kring utanförskap och 
segregation    X 

Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft     

13. 13. Arbeta för att fler fortsätter studera efter gymnasiet och 
avhoppen från skolan minskar   X X 

14. 14. Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom 
vägledning och validering X  X X 

15. 15. Stärka möjligheterna till kompetensförsörjning och livslångt 
lärande i företag och organisationer X  

X (ny 2017-

2020) 
X 

16. 16. Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta 
framtidens kompetensbehov  X X X X 

Tillgång till kommunikation      

17. 17. Investera i transportinfrastruktur som driver regional och 
nationell utveckling X  X X 

18. 18. Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller 
kvalitet och hållbarhet X  X X 
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19. 19. Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla   X  X 

20. 20. Utveckla en regional framtidsbild för Västra Götalands 
fysiska struktur – till exempel byggnation, trafikplanering och 
kollektivtrafik 

 X X X 

EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR     

Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan     

21. 21. Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på utveckling 
av hållbara lösningar    X 

22. 22. Genomföra fler breda överenskommelser och initiativ för 
hållbar utveckling     X 

23. 23. Göra Västra Götaland till ett föredöme och en testarena för 
hållbar landsbygdsutveckling och samspelet mellan stad och 
land 

X X X X 

24. 24. Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt, 
via affärsdriven miljöutveckling X X  X 

Ansvarsfull och hållbar konsumtion      

25. 25. Driva frågan om resurseffektiv konsumtion och 
kommunicera hållbara värderingar   X X 

26. 26. Samverka kring inköp som driver hållbar utveckling, 
innovation och lokal utveckling X   X 

EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR     

En ledande kulturregion med fokus på delaktighet     

27. 27. Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela 
Västra Götaland X X  X 

28. 28. Främja ungdomskulturen och utveckla Västra Götaland som 
en plats där unga möts X  X X 

Ökat utbyte med omvärlden     

29. 29. Öka närvaro och påverkan nationellt och internationellt    X 

30. 30. Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att 
stärka besöksnäringen X X X X 

31. 31. Riva gränshinder och öka samverkan med Norge samt 
etablera region Oslo/Göteborg/Öresund X   X 

32. 32. Locka investeringar och nyetableringar till Västra Götaland X  X X 

 

 



 

 

 

Bilaga 2: Satsningar 
Skaraborg                 

Projektnamn Projektägare 
Tillväxt-

medel RUN 
Tillväxt-

medel KUN 
Tillväxt-

medel MN 

Övrig VGR 
(när 

angivet) 

Kommunal-
förbundet 

Övrig 
finansiering 

Totalt 

Entreprenörskap och 
företagande i 
vuxenutbildningar 

Drivhuset Skaraborg 599 513     675 000 599 513 237 500 2 111 526 

Entreprenörskap i 
grundskolan 

Ung företagsamhet 
Skaraborg 

88 200     88 200 117 600 294 000 

IDC basfinansiering 2018 IDC West Sweden AB 500 000    3 250 000 500 000 600 000 4 850 000 

IDC basfinansiering 2019 IDC West Sweden AB 691 233   6 500 000 691 233 1 200 000 9 082 466 

IFS Affärsrådgivning 
Skaraborg 

ALMI Företagspartner Väst 
AB 

125 000    125 000 250 000 500 000 

Nyföretagande Skaraborg Nyföretagarcentrum 550 000    550 000 650 000 1 750 000 

Gothia Science Park 
Inkubator 

Gothia Innovation AB 650 000   3 000 000 650 000 5 109 000 9 409 000 

Revitalisering i Skaraborg Högskolan i Skövde 250 000     250 000 599 860 1 099 860 

Skaraborgsdagen  
Skaraborgs 
kommunalförbund 

41 701      41 701 

Jag är en del av Biosfären 

Biosfärområde Väner-
skärgården med 
Kinnekulle 
 

85 000    85 000 650 000 820 000 

Smart Agri 
Agroväst Livsmedel AB 
 

574 662 
  

4 597 296 574 662 3 911 080 9 657 700 

Processer för 
företagstillväxt 

Connect Väst 525 000    525 000 1 490 000 2 540 000 

Stärkt företagsklimat 
Skaraborgs 
kommunalförbund 

250 000   500 000 250 000  1 000 000 
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Projektnamn Projektägare 
Tillväxtmedel 

RUN 
Tillväxtmedel 

KUN 
Tillväxtmedel 

MN 

Övrig VGR 
(när 

angivet) 

Kommunal-
förbundet 

Övrig 
finansiering 

Totalt 

Fullföljda studier genom 
trygghet och studiero 

Skaraborgs 
kommunalförbund 

50 000   1 000 000 50 000 663 750 1 763 750 

U.M.A. – Utbildning, 
Mentorskap, 
Affärsutveckling 

Coompanion Skaraborg 143 500    143 500 220 000 507 000 

KOBRA 
Skaraborgs 
kommunalförbund 

84 375    140 625 225 000 450 000 

EDCS – bas 
Equality Development 
Center Skaraborg (EDCS) 

150 000   500 000 150 000  800 000 

Strategisk samordning 
kompetensförsörjning 

Skaraborgs 
kommunalförbund 

931 967    931 967  1 863 934 

Möjligheternas värld 
Skaraborgs 
kommunalförbund 

118 550    118 550 809 000 1 046 100 

Geopark platåbergens 
landskap 

Grästorps kommun 160 000    430 000  590 000 

Strukturbild Skaraborg – 
Genomförande 

Skaraborgs 
kommunalförbund 

348 000   636 000 348 000  1 332 000 

Visit Skaraborg – en del av 
Västsverige 

Next Skövde 
Destinationsutveckling AB 

375 000   750 000 375 000 550 000 2 050 000 

Förstudie – Indikativ 
lokaliseringsutredning 

Skövde kommun 431 000     4 469 000 4 900 000 

Förstudie – Skaraborg och 
de globala målen 

Skaraborgs 
kommununalförbund 

27 299      27 299 

Förstudie – Gemensam 
digital utveckling 

Skaraborgs 
kommununalförbund 

50 000      50 000 
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Projektnamn Projektägare 
Tillväxtmedel 

RUN 
Tillväxtmedel 

KUN 
Tillväxtmedel 

MN 

Övrig VGR 
(när 

angivet) 

Kommunal-
förbundet 

Övrig 
finansiering 

Totalt 

Internationell 
affärsutveckling mellan 
Skaraborg och Midwest 

Lidköpings kommun 500 000    1 300 000 61 000 1 861 000 

Body and space Högskolan i Borås   750 000 3 000 000 3 750 000 32 798 253 40 298 253 

IDC West Sweden – Hållbar 
industriell Utveckling 

IDC West Sweden AB 200 000  27 650  1 000 000  1 227 650 

Gröna möten AgroVäst Livsmedel AB   125 000  125 000 856 000  1 106 000 

Kom I Land Västra Götalandsregionen   97 350 2 857 452 97 350 5 197 276 8 249 428 

Kulturella och kreativa 
näringar längs med 
Kinnekullebanan 

Leader nordvästra 
Skaraborg  142 338   142 338 378 831 663 507 

Forsviks maritima 
kunskapscentrum och 
besöksmål 

Karlsborgs kommun  149 000  891 000 899 000 6 632 000 8 571 000 

GIBCA extended 
Skaraborgs 
kommununalförbund 

 37 500   322 500  360 000 

Män i kör Ruska ek.förening 
 
 

198 282  250 000 198 282 822 250 1 468 814 

Into the roots Vara Konserthus  50 000  150 000 50 000 227 000 477 000 

Spelutveckling i musik- och 
kulturskolor 

Music Development 
Factory/Skara kommun 

 10 630   10 630   21 260 

Vart tog våra skulpturer 
vägen? 

Skövde kommun  412 250   412 250 430 000 1 254 500 

 



 

 

 

Boråsregionen                 

Projektnamn Projektägare 
Tillväxt-

medel RUN 
Tillväxt-

medel KUN 
Tillväxt-

medel MN 

Övrig VGR 
(när 

angivet) 

Kommunal-
förbundet 

Övrig 
finansiering 

Totalt 

UF-företagande för nya 
målgrupper 

Ung företagsamhet Älvsborg 315 000        315 000  630 000 

Entreprenörskap i 
grundskolan 

Ung företagsamhet Älvsborg 238 500        238 500  477 000 

Tema teknik- och 
marknadsutveckling 

IUC Sjuhärad 475 000       475 000 185 000 1 135 000 

Introduktion Sjuhärads 
textila näringsliv/ 
företagare/ entreprenör 

Inkubatorn i Borås AB 75 000       75 000 150 000 300 000 

Industrinatten IUC Sjuhärad AB 100 000     600 000  100 000 115 000 915 000 

Business start up Boost Inkubatorn i Borås AB 65 000      65 000 180 000 310 000 

Connect (Tillväxt Sjuhärad) Connect Väst 300 000        300 000 3 100 000 3 700 000 

Nyföretagarcentrum 
Sjuhärad 

Nyföretagarcentrum 
Sjuhärad 

150 000       150 000 500 000 800 000 

Ökat entreprenörskap och 
intraprenörskap för 
studenter i Sjuhärad 

Drivhuset i Borås 237 500       307 500 1 362 000 1 907 000 

Smart Hälsa genom textila 
innovationer  

Science Park Borås/ 
Högskolan Borås 

1 500 000       1 500 000 289 387 3 289 387 

Världscupevent i 
längdskidor 

Ulricehamn Ski Event AB 250 000       250 000  675 000 1 175 000 
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Projektnamn Projektägare 
Tillväxt-

medel RUN 
Tillväxt-

medel KUN 
Tillväxt-

medel MN 

Övrig VGR 
(när 

angivet) 

Kommunal-
förbundet 

Övrig 
finansiering 

Totalt 

Förstudie Gränsbygd i 
Sjuhärad – slaget på 
Åsundens is 1520 

Ulricehamns kommun 48 000      48 000 

Förstudie Nuläge och 
framtid för 
delningsekonomin i 
Sjuhärad 

Borås stad, 
miljöförvaltningen 

60 000      60 000 

Förstudie Regionalt 
traineeprogram inom e-
handel och logistik 

E-handelsstaden Borås 
ekonomisk förening 

60 000      60 000 

Förstudie Skimmer och 
härvor i Viskadalen 

Rydals museum 60 000      60 000 

Digitalt kompetensmäkleri Borås vuxenutbildning 190 000    190 000  380 000 

Hållbar Framtid Sjuhärad Boråsregionen Sjuhärad KF   500 000  500 000  
1 000 000  

 

Hållbar landsbygd Sjuhärad Borås stad miljöförvaltningen   400 000  400 000 63 000 863 000 

Miljöbron Miljöbron   100 000 800 000 100 000 1 949 000 2 949 000 

Ljudkonst 7Härad 
Ideella kulturföreningen 
Bikupan 

 150 000   105 000 150 000 405 000 

Sjuhäradsorkestern Ulricehamns kommun  100 000   800 000 200 000 1 100 000 
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Projektnamn Projektägare 
Tillväxt-

medel RUN 
Tillväxt-

medel KUN 
Tillväxt-

medel MN 

Övrig VGR 
(när 

angivet) 

Kommunal-
förbundet 

Övrig 
finansiering 

Totalt 

Gränslösa bibliotek Borås Stadsbibliotek  250 000   435 000  
 

685 000 
 

Utveckling av 
internationellt Vävcenter – 
Sjuhärad 

Föreningen Internationellt 
Vävcenter Sjuhärad 

 145 000   290 000 60 000 
 

495 000 
 

(X)sites Sjuhäradsrundan 
2018 

Konstnärscentrum Väst  200 000   300 000 318 880 
 

818 880 
 

Vi byter skulpturer med 
varandra 

Borås konstmuseum  100 000   100 000  200 000 

Hur låter din favoritbok? Föreningen Kalvfestivalen  55 000      76 200 20 000 
 

151 200 
 

 



 

 

 

Fyrbodal         

Projektnamn Projektägare 
Tillväxt-

medel RUN 

Tillväxt-
medel 
KUN 

Tillväxt-
medel MN 

Övrig VGR 
(när angivet) 

Kommunal-
förbundet 

Övrig finansiering Totalt 

Innovatum  Innovatum AB 1 450 000      1 450 000  
 

2 900 000 
 

Drivhuset 
Drivhuset vid Högskolan 
Väst 

250 000     650 000 250 000 905 000 2 055 000 

IUC Väst IUC Väst AB 500 000     4 000 000 500 000 2 408 000 7 408 000 

Entreprenörsarenan Bohuslän med 
Entreprenörsparken 

Entreprenörsparken 
Bohuslän ideell förening 

200 000      1 150 000 730 000 2 080 000 

Ägarskifte Micro 
Fyrbodals 
kommunalförbund 

25 000       25 000  50 000 

Främja kooperativ utveckling och 
samhällsentreprenörskap 

Coompanion Fyrbodal 
ekonomisk förening 

250 000     700 000 250 000 2 300 000 3 500 000 

Praktiksamordning Fyrbodal 
Fyrbodals 
kommunalförbund 

250 000     1 030 006 1 183 333 100 000 2 563 339 

Prioriterade målgrupp (ALMI IFS) 
ALMI Företagspartner Väst 
AB 

100 000    100 000 200 000 400 000 

ALMI IFS Fyrbodal 
ALMI Företagspartner Väst 
AB 

100 000       100 000 200 000 400 000 

Entreprenörskap och nyskapande Nyföretagarcentrum Väst 850 000       850 000  1 700 000 

Företagsakuten   
Fyrbodals 
kommunalförbund 

25 000      25 000  50 000 

Företagsklimat Fyrbodal 
Fyrbodals 
kommunalförbund 

108 250     436 600 422 150   967 000 

Bohusbiennalen 2018 Thordénstiftelsen 12 500    12 500  25 000 
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Projektnamn Projektägare 
Tillväxt-

medel RUN 

Tillväxt-
medel 
KUN 

Tillväxt-
medel MN 

Övrig VGR 
(när angivet) 

Kommunal-
förbundet 

Övrig finansiering Totalt 

Position Väst 
Fyrbodals 
kommunalförbund 

1 550 000       1 840 000  3 390 000 

Struktur- och framtidsbild Fyrbodal 
Fyrbodals 
kommunalförbund 

 150 000    300 000 150 000  600 000 

KOBRA 
Fyrbodals 
kommunalförbund 

 91 500     91 500 183 000 366 000 

Scandinavian Science Cluster Innovatum Science Center 150 000    150 000 300 000  600 000 

Kompetensplattformsarbete Fyrbodal 
Fyrbodals 
kommunalförbund 

1 065 000    1 065 000  2 130 000 

Connect Väst Fyrbodal – 
Entreprenörskap i Fyrbodal 

Connect Väst 300 000    300 000 1 345 000 1 945 000 

Kraftledningar Innovatum Science Center 150 000   1 000 000 150 000 17 065 128 18 365 128 

Ung företagsamhet  
Ung företagsamhet 
Fyrbodal 

 350 000   550 000 350 000 1 500 000 2 750 000 

Förstudie/analys  
Utvecklings- och konkurrenskraftig 
näringslivsutveckling Fyrbodal  

Fyrbodals 
kommunalförbund 

152 750    72 750  225 500 

Förstudie/analys  
Dalsland kommer på besök 

eDIT – Ett Dalsland i tillväxt 150 000   150 000 145 000 205 000 650 000 

Förstudie Gröna baljväxter Gröna kluster 85 000      85 000 

Förstudie Gröna kluster Dalsland Brålanda företagarförening 35 000     365 000 400 000 

Förstudie Gröna möten Agroväst Livsmedel AB 150 000     20 000 170 000 

Miljöbron Fyrbodal Miljöbron   100 000 800 000 280 000 1 919 000 3 099 000 
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Projektnamn Projektägare 
Tillväxt-

medel RUN 

Tillväxt-
medel 
KUN 

Tillväxt-
medel MN 

Övrig VGR 
(när angivet) 

Kommunal-
förbundet 

Övrig finansiering Totalt 

Affärsdriven miljöutveckling 2018 
Fyrbodals 
kommunalförbund 

  900 000  900 000  1 800 000 

Geoparken – Platåbergens landskap Grästorps kommun  45 000  420 000 325 000 64 000 854 000 

Unga värdar på småskaliga besöksmål Innovatum Science center  50 000   50 000 100 000 200 000 

Hopp  Sinnamon Music AB  15 027   58 098  73 125 

Dans för alla Vänersborgs kommun  32 250     32 250 

Uddenskulptur 2018 
Folketshusföreningen Hav 
& Land 

 70 000  300 000 270 000 160 000 800 000 

Granitkusten Sotenäs kommun  450 000  1 025 000 900 000  2 375 000 

Jazz mini camp Vänersborgs kommun  20 250   68 439  88 689 

Kulturkollo 2018 
Fyrbodals 
kommunalförbund 

 318 000   318 000 221 000 857 000 

 



 

 

 

Göteborgsregionen         

Projektnamn Projektägare 
Tillväxt-
medel 
RUN 

Tillväxt-
medel 
KUN 

Tillväxt-
medel MN 

Övrig VGR 
(när 

angivet) 

Kommunal-
förbundet/BRG 

Övrig 
finansiering 

Totalt 

Företagsutveckling Business Region Göteborg AB 4 531 207       4 589 207 5 596 860 14 717 274 

Omvärldsbevakning, 
förstudier/tillväxtanalys 

Business Region Göteborg AB 1 252 534    1 085 886  2 338 420 

Etablering och investering Business Region Göteborg AB 372 166    3 546 050  3 918 216 

Regional samverkan i 
Göteborgsregionen 

Business Region Göteborg AB 417 439    417 439  834 878 

Kompetensförsörjning Business Region Göteborg AB 1 015 564    1 015 564  2 031 128 

Kompetensförsörjning och 
inkludering på arbetsmarknaden 

Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

900 000       900 000  1 800 000 

Sammanhållen arena för 
ungdomars möjligheter till praktik, 
ferieplatser och mentorer 

Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

600 000    600 000  1 200 000 

Utveckla samordning inom 
utbildningssystemen för att möta 
framtidens kompetensbehov 

Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

500 000       500 000  1 000 000 

Kluster och Innovation  Business Region Göteborg AB 7 411 090   400 000   8 461 090  16 272 180 

Miljöpraktik 
Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

  300 000  300 000  600 000 

Miljöbron 
Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

  25 000  25 000  50 000 
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Projektnamn Projektägare 
Tillväxt-

medel 
RUN 

Tillväxt-
medel 

KUN 

Tillväxt-
medel MN 

Övrig VGR 
(när 

angivet) 

Kommunal-
förbundet/BRG 

Övrig 
finansiering 

Totalt 

Klimat 2030: Förnybara och 
resurseffektiva produkter och 
tjänster 

Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

  175 000  175 000  350 000 

Avfallsförebyggande 
Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

  100 000  100 000  200 000 

Kultur- och fritidsnätverket   1 000 000   1 000 000  1 000 000 
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  ÄRENDE 8 
   
Handläggare Anna Laang Utfärdat 2019-09-18 
Telefon  0732-001173  
Epost  anna.laang@borasregionen.se Dnr 2019/SKF0145 

Utredning finansieringsmodell Ung Företagsamhet 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
att ett bidrag om 800tkr/år med delregionala tillväxtmedel tilldelas Ung Företagsamhet för perioden 
2020 – 2022* 
 
att stöd till Ung Företagsamhet i Älvsborg avser verksamheten på gymnasienivå 
 
att Boråsregionens nätverk med utbildningschefer utgör referensgrupp för projektet och ansvarar för 
utvärdering och uppföljning 
 
att Ung Företagsamhet skickar in en ansökan utifrån beslutet 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med Direktionens möte 2019-06-14 presenterades Utredning av finansieringsmodell för Ung 
Företagsamhet i Älvsborg. Direktionen beslutade att ge kansliet i uppdrag att utifrån rekommendationerna 
i rapporten ta fram ett beslutsunderlag till mötet 2019-09-27 samt att särskilt övervägande ska göras 
gällande om någon del kan finansieras med tillväxtmedel samt om stöd ska ges både för grundskola och 
gymnasieskola eller enbart för gymnasieskola.  
 
I utredningen av finansieringsmodell för Ung Företagsamhet i Älvsborg presenteras ett antal 
rekommendationer/förslag med kombinationer av finansiering via kommunalförbund och kommuner. 
Kommunalförbunden i Fyrbodal och Skaraborg finansierar projekt som drivs av Ung Företagsamhet med 
delregionala tillväxtmedel. Analysen av näringslivets behov i Boråsregionen, som presenterades för 
Direktionen i april, pekar på flera utmaningar för näringslivet b l a kompetensförsörjning, 
generationsskifte och behovet av att stimulera entreprenörskap och nyföretagande i vår region. Ung 
Företagsamhet arbetar framgångsrikt med insatser på gymnasienivå för att inspirera elever att driva egna 
företag och verksamheten på främst gymnasienivå bidrar till positiv en utveckling.  
 
Förslaget är att Boråsregionens stöd till UF bör avse verksamheten processutbildning i UF-företagande för 
gymnasielever samt att Ung Företagsamhet i Älvsborg tilldelas ett årligt bidrag om 800 tkr/år perioden 
2020 - 2022 från delregionala tillväxtmedel som avser kompetensförsörjning samt att motfinansiering sker 
som offentlig direktfinansiering i form av egen insatt arbetstid från skolorna.  
 
 

 
*Under förutsättning att Västra Götalandsregionen bidrar med sin del av delregionala tillväxtmedel. 
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Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Ung Företagsamhet i Älvsborg har erhållit bidrag från Boråsregionen sedan 2008. Under perioden 2012 -
2015 fick organisationen bidrag enligt avtal med förbundet. Efter avtalsperioden startade UF två projekt; 
UF för nya målgrupper och Entreprenörskap i grundskolan. Projekten bedrevs åren 2016 – 2018. En 
ansökan om bidrag för ett fjärde år avslogs av Direktionen med anledning av att tillväxtprojekt kan 
beviljas bidrag i maximalt tre år. UF sökte och beviljades ett reducerat bidrag för verksamhetsåret 2019. 
UF har under perioden 2008 – 2019 fått stöd och projektbidrag från Boråsregionen som totalt uppgår till 
8,5 mkr och kommunalförbundet är den delregion som givit mest stöd till Ung Företagsamhet. 
 
Efter möte med BH7 2019-03-12 beslutade presidiet att kansliet skulle utreda möjlig 
finansieringsmodell av Ung Företagsamhet. En utredning upphandlades och genomfördes under maj 
månad. Rapporten presenterades för Direktionen 2019-06-14. Direktionen beslutade att ge kansliet i 
uppdrag att utifrån rekommendationerna i rapporten ta fram ett beslutsunderlag till mötet 2019-09-27 
samt att särskilt övervägande ska göras gällande om någon del kan finansieras med tillväxtmedel samt 
om stöd ska ges både för grundskola och gymnasieskola eller enbart för gymnasieskola.  
 
Rekommendationer i rapporten 
I utredningen av finansieringsmodell för Ung Företagsamhet i Älvsborg presenteras ett antal 
rekommendationer/förslag. Några av förslagen anger att kommunalförbundet ska bidra med egna 
medel för bidraget till UF. Det är inte möjligt eftersom de projektmedel som förbundet har möjlighet 
att fördela är de delregionala tillväxtmedlen som förbundet disponerar enligt överenskommelsen med 
Västra Götalandsregionen för att uppnå målen i Västra Götaland 2020 Strategi för tillväxt och 
utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Syftet med tillväxtmedel för regional utveckling är att de ska 
bidra till Sjuhärads utveckling och tillväxt inom de prioriterade målfrågorna i den regionala 
tillväxtstrategin VG2020. Det delregionala mervärdet för Sjuhärad är överordnat. Övriga 
förslag/rekommendationer i rapporten bygger på en kombination av bidrag till UF från 
kommunalförbundet och kommunerna.  
 
Tillväxtmedel och övriga kommunalförbund 
Bidragsfördelning till Ung Företagsamhet skiljer sig mellan kommunerna. I Fyrbodal finansierar förbundet 
UF verksamhet med tillväxtmedel. Kommunerna lämnar inga övriga bidrag till UF. Bidraget uppgår till 
700 tkr per år till UF i Fyrbodal och avser UF traditionella verksamhet med utbildning av lärare, förmedla 
UFs läromedel och driva UF-företag på gymnasienivå. Alla 14 kommuner i Fyrbodal har elever som driver 
UF-företag. UF i Fyrbodal driver tillsammans med UF Östfold ett interreg-projekt ”Uppdraget” som 
riktar in sig till nyanlända. Fyrbodals kommunalförbund stödjer UF med delregionala tillväxtmedel. 
 
Kommunerna i Skaraborg ger ett årligt bidrag till UF som baseras på en krona/invånare dvs 267 tkr. 
Skaraborgs kommunalförbund ger även ett bidrag till UF för ett tillväxtprojekt i grundskolan som 
omfattar 565 tkr 2019 totalt 1,279 mnkr t o m 2020-12-31. Syftet med UF-projektet i Skaraborg är att 
erbjuda verktyg och etablera det entreprenöriella lärandet i grundskolan genom förankring i Skaraborgs 
kommuner. Lärare utbildas och UF läromedel sprids till skolorna genom projektet som finansieras med 
delregionala tillväxtmedel. Göteborgsregionen tilldelar inga tillväxtmedel till UF utan kommunerna i GR 
betalar själva sina bidrag till UF kommunvis. Göteborgs kommuns bidrag till UF uppgår till 360 tkr 2019.  
 
Analys av näringslivets behov i Boråsregionen 
Under vintern och våren 2019 genomfördes en analys av näringslivets behov i Boråsregionen. Analysen är 
en del i kommunalförbundets arbete med att utveckla målstyrningen av tillväxtmedlen. Den pekar på ett 
antal utmaningar som näringslivet står inför på kort och lång sikt. Den tydligaste utmaningen är 
kompetensbrist och det gäller både privat och offentlig sektor. Det råder idag brist på arbetskraft i en rad 
branscher i regionen. Intervjuerna pekar på behovet av gymnasie- eller YH-utbildad personal ofta med 
inriktning mot produktion och avancerad tillverkning. Generationsskifte är en annan utmaning som lyfts 
fram i analysen. Det berör främst små och medelstora företag. Att arbeta för ett ökat nyföretagande och  
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tillväxt i små företag bedöms vara ett viktigt område för att säkerställa en långsiktig tillväxt i rapporten. En 
prioriterad insats är att stimulera entreprenörskap och nyföretagande.  
 
Ung Företagsamhet arbetar framgångsrikt med insatser på gymnasienivå för att inspirera elever att starta 
och driva egna företag. Enligt studier på området pekar utvärderingar på positiva effekter av UF-
företagande ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Kompetensförsörjning samt att stimulera 
entreprenörskap och nyföretagande är ett prioriterat insatsområde för Boråsregionen i det regionala 
utvecklingsarbetet. Ung Företagsamhets processutbildning för gymnasieelever är en satsning som ligger i 
linje med prioriterade insatser för Boråsregionen och kan bidra till att på sikt öka andelen företag i 
Sjuhärad. Insatserna som UF gör på gymnasiet kan även stimulera ungdomar att vidareutbilda sig. En 
prioriterad insats i Boråsregionens nya tillväxtmodell är att stimulera entreprenörskap och nyföretagande. 
Att arbeta för ett ökat nyföretagande och tillväxt i små företag bedöms vara ett viktigt område för att 
säkerställa långsiktig tillväxt. Ung Företagsamhets satsningar för att stimulera entreprenörskap kan bidra 
till en positiv utveckling och tillväxt i Sjuhärad och öka möjligheterna till 
vidareutbildning/kompetensutveckling samt öka antalet små och medelstora företag.  
 
Ung Företagsamhet i grundskola och gymnasium     
Ung Företagsamhet är ett utbildningskoncept som primärt syftar till att ge barn och ungdomar möjlighet 
att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap. Ung Företagsamhet uppfyller de 
krav som läroplaner i grundskolan respektive gymnasieskolan ställer. På gymnasienivå genomför UF en 
processutbildning i UF-företagande som vänder sig till alla gymnasieelever. Under ett läsår får eleverna 
möjlighet att starta, driva och avveckla ett företag. Processledarutbildningen på gymnasienivå redovisar 
god måluppfyllelse där b l a 93 % av deltagande elever klarar samtliga obligatoriska moment.  

Boråsregionen tillvaratar kommunernas gemensamma intressen och utvecklar gränsöverskridande 
samarbeten. Inom området Utbildning och kompetens arbetar förbundet med strategiska 
utvecklingsfrågor i samverkan med medlemskommunerna. Skolfrågor är en kommunal angelägenhet och 
förbundet arbetar tillsammans med medlemskommunerna främst med de strategiska regionövergripande 
utbildningsfrågorna. Ung Företagsamhets verksamhet och styrka ligger i att stimulera entreprenörskap 
genom satsningen på UF-företag på gymnasiet. Det bidrar till att förbereda ungdomarna att ta steget in på 
arbetsmarknaden. En rekommendation är att Boråsregionens stöd till Ung Företagsamhet bör inriktas mot 
verksamheten på gymnasienivå som ligger nära vuxenutbildning, främjar studiemotivation, företagande 
och kompetensförsörjning. Studier pekar på att UF-utbildningar på gymnasienivå ger goda resultat och 
lägre arbetslöshet bland de elever som drivit UF-företag. 
 
Referensgrupp 
Ett av Boråsregionens nätverk består av utbildningschefer i kommunerna. De bekräftar att UF verksamhet 
är en framgångsrik del av kommunernas utbildningsverksamhet. Förslaget är att nätverket med 
kommunernas utbildningschefer fungerar som referensgrupp och ansvarar för utvärdering och 
uppföljning av projektet under perioden 2020 – 2022. Anledningen till detta är att UF främst är ett 
utbildningskoncept inom ramen för kommunernas utbildningssystem. Det bidrar även till en förbättrad 
kommunal förankring av projektet. 
 
Finansieringsmodeller Ung Företagsamhet 
Enligt överenskommelsen mellan kommunalförbundet och regionen får Boråsregionen disponera en 
miljon för insatser kopplade till kompetensförsörjning. Kommunerna har valt att inte disponera den 
miljonen eftersom man inte kan avsätta ytterligare en miljon till Boråsregionen som motfinansiering för 
delregionala tillväxtprojekt. En möjlighet är att regionens skolor motfinansierar kompetensmiljonen med 
offentlig direktfinansiering i form av egen insatt tid som redovisas månadsvis i samband med 
rekvisitionerna. Förslaget är att disponera delregionala tillväxtmedel för kompetensförsörjning för att 
stödja Ung Företagsamhet i Älvsborg. Analysen av näringslivets behov som genomfördes under vintern 
identifierade kompetensförsörjning och generationsskifte som en utmaning för näringslivet. En insats vid 
sidan av satsningar på kompetensförsörjning som rekommenderas är att stimulera entreprenörskap och 
nyföretagande för att främja entreprenörskap och nyföretagande. Ung Företagsamhets insatser på 
gymnasienivå ligger i linje med identifierade behov och insatser i analysen. 
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Förslag 
Att Ung Företagsamhet i Älvsborg tilldelas ett årligt bidrag om 800 tkr/år perioden 2020 - 2022 från 
delregionala tillväxtmedel som avser kompetensförsörjning samt att motfinansiering sker som offentlig 
direktfinansiering i form av egen insatt arbetstid från skolorna och kommunerna  
 
Att stöd till Ung Företagsamhet i Älvsborg avser verksamheten på gymnasienivå 
 
Att Boråsregionens nätverk med utbildningschefer utgör referensgrupp för projektet och ansvarar för 
utvärdering och uppföljning 
 
Att Ung Företagsamhet skickar in en ansökan till Boråsregionen utifrån beslutet 

Bilagor 
1. Utredning av finansieringsmodell för Ung Företagsamhet i Älvsborg 

Ärendets gång 
2019-03-12 BH7 
2019-03-28 Presidium 
2019 - 05 Utredning  
2019-06-14 Direktionen 
2019-09-10 BH7 
2019-09-10 Presidium 
2019-09-27 Direktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





































 
 
  ÄRENDE 9 
   
Handläggare Karin Björklind Utfärdat 2019-09-20 
Telefon  0766-084112  
Epost  karin.bjorklind@borasregionen.se Dnr 2019/SKF0148 

Förslag till inspel gällande revidering av trafikförsörjningsprogrammet 2021-
2024 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
att översända föreslaget inspel som eget yttrande i ärendet 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kollektivtrafiklagen (2010:1065) ska den regionala kollektivtrafikmyndigheten 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 
och genomfördes under våren 2019. Under året kommer ett antal analyser att göras avseende nuläge, 
nuvarande måltal, ekonomi och potential. Under hösten 2019 planeras fördjupad dialog med 
kollektivtrafikråden. 

Ett förslag till trafikförsörjningsprogram för år 2021–2024 planeras att 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. 

På det delregionala trafikrådet 2019-04-16 inom Boråsregionen gavs ett uppdrag till tjänstemannanätverket 
för kollektivtrafik inom delregionen att arbeta fram ett förslag till inspel. Detta ska beslutas på 
Direktionens möte den 27 september och snarast efter det skickas till kollektivtrafiknämnden. 

Boråsregionen vill lyfta följande punkter 
Vid förra revideringstillfället 2016 tog kommunerna i Boråsregionen fram en väl genomarbetad skrivelse 
med åtgärdsförslag, varav många togs med i revideringen av programmet. Ett flertal av förslagen till 
åtgärder i gällande program kvarstår ännu att genomföra, varför framtagandet av en genomförandeplan 
efterfrågas till revideringen 2020. Åtgärdsförslagen från 2016 är fortfarande aktuella men behöver 
kompletteras. 

Tågtrafik 
Boråsregionen vill särskilt betona att det reviderade trafikförsörjningsprogrammet tar hänsyn till nya 
förutsättningar gällande önskade funktionsmål på nya höghastighetsbanan. Det är därför viktigt att göra 
justeringar och tillägg i Målbild tåg 2035. På samma sätt behöver åtgärderna som anges i Målbild tåg 2035 
förverkligas med satsningar på järnvägsnav, planskildhet och förlängda plattformar. 

Kortare restider för regionala tågförbindelser mellan större orter i regionen ska fortsatt prioriteras (Målbild 
tåg 2035), där en upprustning på Kust- till kustbanan är av största betydelse. Det är också viktigt att det  



 
 

finns ett ansvar för helheten i den pågående åtgärdsvalsstudien (ÅVS:en) mellan Göteborg och Kalmar.  
Den är delad i två geografiska delsträckor, där ansvaret är på olika trafikhuvudmän och där ÅVS:erna har 
skilda tidsplaner. Eftersom delsträckorna sammanfaller i Borås finns en risk för att ingen del av 
utredningarna omfattar resor genom Borås. 

Boråsregionen är mycket positiv till upprustningen av Viskadals- och Älvsborgsbanan, detta kommer att 
ge arbets- och studiependlingen ett uppsving både rörande resor för skolungdom inom delregionen 
respektive pendling och långväga resor i hela stråket Varberg-Borås, och Borås-Herrljunga och vidare mot 
Uddevalla. Dessutom utgör dessa banor ett möjligt omledningsnät vid störningar på stambanorna, inte 
minst för godstrafik. 

Differentiering och komplettering av strategisk inriktning 
Det behövs en differentierad målbild med indikatorer för respektive trafikeringskategori eller geografiskt 
läge i regionen. Detta eftersom andel av de motoriserade resorna varierar kraftigt vid jämförelse mellan 
stadstrafik respektive prioriterade stråk, tätorts- eller landsbygdstrafik. En differentierad målbild 
underlättar och konkretiserar arbetet med att öka kollektivtrafikresandet i kommuner och i regionen. 
 
En revidering behövs av de nu ingående prioriterade stråken, i delregionen saknas i dag stråken mellan 
Vårgårda och Borås samt mellan Kinna och Svenljunga. 
  
Boråsregionen förespråkar också att kartan med prioriterade stråk kompletteras med Landvetter Airport 
City som en målpunkt. Med ett planerat mångdubblat antal anställda och det nytillkommande stationsläget 
på Götalandsbanan bör Landvetter Airport City utvecklas till en strategisk kollektivtrafiknod med 
direktanslutande kollektivtrafik från omgivande kommunhuvudorter.  
 
För bättre måluppfyllelse behövs stora satsningar på kollektivtrafik i Boråsregionen och det behövs riktade 
satsningar för att restiden ska nå målbilden för de prioriterade stråken till kollektivtrafiknaven. Där 
tågförbindelser saknas bör expressbusstrafik utredas enligt Målbild Tåg 2035, såsom i stråket mellan 
Göteborg och Jönköping samt mellan Kinna och Göteborg.  Som komplement till de prioriterade stråken 
är det viktigt med utveckling av kollektivtrafik och kombinerad mobilitet, som en del av utvecklingen av 
landsbygds- och tätortstrafik. 
 
Hållbar mobilitet i glesare strukturer/landsbygd – Smarta skolresor och närtrafik 
Närtrafik och Smarta skolresor är viktiga lösningar för hur kollektiva resor kan hanteras där linjelagd trafik 
är glesare eller saknas. Dessa lösningar kan bidra till en helhet för mer hållbar mobilitet i glesare 
strukturer/landsbygder. Närtrafiken behöver också utvecklas till att bli mer användarvänlig med tex 
möjlighet att söka och beställa resor digitalt.  
 
Det finns invånare där mobiliteten är starkt begränsad av olika anledningar, såsom avsaknad av körkort, 
bil eller fysiska hinder. Möjligheten att resa med närtrafiken behöver utvidgas till ett större geografiskt 
område och gälla även till angränsande orter över kommungränsen. Utöver detta behöver Närtrafiken 
öppnas för skolungdomar med feriekort, vars resande med kollektiva färdmedel är starkt begränsat, 
speciellt under tiden då sommartidtabell gäller.  

Attraktiv kollektivtrafik (Biljetter, tidtabeller, omlottzoner och påverkan vid nybyggnationer i Göteborg) 
I den nya zonindelningen finns det anledning att utreda omlottzoner, exempelvis mellan Härryda och 
Bollebygd samt i Marks nordvästra del. Inför att den nya zonstrukturen implementeras behöver 
tilläggsköpens villkor för seniorkorten klarläggas. 

Kommunerna i regionens ytterområden är ofta en del av gränsregionens arbetsmarknad. Programmet 
behöver ta tydligare ställning för en sammankoppling med kollektivtrafiken i angränsade regioner så att 
länsgränsen inte utgör ett hinder för hållbart resande. Det behöver skapas möjligheter att söka, se 
tidtabeller och köpa biljetter över gränserna mellan olika kollektivtrafikhuvudmän. 

Bekvämlighet, punktlighet och pålitlighet måste bibehållas när Göteborg står inför stora om- och 
nybyggnationer. Att kunna arbets- och studiependla till och från Göteborg får inte innebära att resenärens 
behov av attraktiv kollektivtrafikresa åsidosätt. 



 
 

Ärendets gång 
2019-03-13 Den årliga avstämningen av trafikförsörjning programmet diskuterades i 

tjänstemannanätverket för kollektivtrafik (DKR, tjm) 
2019-04-16 Det delregionala kollektivtrafikrådet inom Boråsregionen gav ett uppdrag till DKR,tjm om 

att arbeta fram ett förslag till inspel för beslut i Direktionen 2019-09-27 
2019-05-08 Diskussion i DKR, tjm om inspelet 
2019-08-20  Avstämning med DKR,tjm om inspelet 
2019-09-10 Presentation och dialog i BH7 
2019-09-10 Boråsregionens presidium 
2019-09-27 Direktion 
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  ÄRENDE 10 
   
Handläggare Karin Björklind Utfärdat 2019-09-20 
Telefon  0766-084112  
Epost  karin.bjorklind@borasregionen.se Dnr 2019/SKF0113 

Förslag till inspel gällande åtgärder på det mindre vägnätet inom regional 
infrastrukturplan 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
att översända föreslaget inspel som eget yttrande i ärendet 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 

Sammanfattning av ärendet 
Västra Götalandsregionen (VGR) avser att ta fram förslag till åtgärder inom potten för det mindre 
vägnätet inom ramen för regional transportinfrastrukturplan för åren 2018–2029. Planerad tidsperiod för 
prioriteringsomgången är åren 2022–2025. Det ekonomiska utrymmet för perioden fram till 2025 är 
222 mnkr.  
 
Mindre vägnätspotten fokuserar på åtgärder runt 12 mnkr; den övre gränsen är 25 mnkr och den nedre 8 
mnkr. För mer information se Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland1. Potten ska 
nyttjas till begränsade om-/utbyggnadsåtgärder. Karaktären på åtgärderna ligger i huvudsak inom steg 3 
enligt fyrstegsprincipen2.  
 
Boråsregionen ska skicka de åtta högst prioriterade objekten för tidsperioden och samordna arbetet inom 
delregionen. Förslag på slutlig prioriterade åtgärdslistan för VGR redovisas för BHU den 22 oktober. 
 
Boråsregionens inspel  
Boråsregionen förutsätter att redan beslutade åtgärder vid förra utlysningstillfället och där åtgärder är 
planerade men ännu inte färdigställda kommer att genomföras innan nya åtgärder påbörjas.  
 
Boråsregionen vill betona vikten av att förändra kriterierna i utlysningar för väginfrastrukturåtgärder inom 
regional plan. De behöver baseras på behovet av en omställning till hållbar mobilitet för person- och 
godstransporter.  
 
Med hänvisning till redovisade svårigheter att prioritera de olika inspelen med sakliga grunder väljer 
Boråsregionen följande prioriteringsordning: 
 
 

                                                      
1 https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/regional-infrastrukturplan/ 

2 Steg 1. Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt 
  Steg 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät 
  Steg 3. Mindre vägförbättringsåtgärder 
  Steg 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 
 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/regional-infrastrukturplan/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/regional-infrastrukturplan/
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1. I första hand prioriteras de delsträckor som inte är färdigställda på Töllsjövägen i Bollebygd och väg 

183 inom Herrljunga kommun.  
2. Därefter prioriteras territoriellt, så att de kommuner som inte fick med något vägavsnitt vid förra 

åtgärdsomgången får det.  
3. Därefter resterande inspel utan rangordning. 
 
Tabell för inspel enligt prioriteringsordning 
 

Prio Kommun Väg 
nr. 

Matar-
väg 

Närings-
livets 
trans-
porter 

Inter- 
modali
-tet 

Fokus på 
åtgärder 
runt 12 
mnkr 

Fokus på 
3-4 
siffriga 
vägar 

Motivering 

1 Bollebygd 1758 1 1 1 10 milj 1 Delsträcka saknar åtgärd (mellan 
Holmared och Töllsjö). 

2 Herr-
ljunga 

183 1 1 1 15 milj 1 Delsträcka saknar åtgärd (mellan 
Vesene och Grude) 

3 Sven-
ljunga 

156   1 1 12 milj 1 Kommun utan beviljad åtgärd 
vid förra åtgärdsomgången. 
ÅVS finns framtagen 

4 Tranemo 1733 1 1 1 6 milj 1 Kommun utan beviljad åtgärd 
vid förra åtgärdsomgången. 
Kostnaden behöver utredas 
bättre. Åtgärden behövs för 
Näringslivets transporter 

5 Ulrice-
hamn 

1735 1 1 1 10-20 milj 1 Kommun utan beviljad åtgärd 
vid förra åtgärdsomgången. 
Viktig med 
trafiksäkerhetsåtgärder  

6 Vårgårda 1765 1 1 1 12 milj 1 Kommun utan beviljad åtgärd 
vid förra åtgärdsomgången. 
Dålig standard * 
 

 

Ärendebeskrivning 
Västra Götalandsregionen (VGR) avser att ta fram förslag till åtgärder inom potten för det mindre 
vägnätet inom ramen för regional transportinfrastrukturplan för åren 2018–2029. Planerad tidsperiod för 
prioriteringsomgången är åren 2022–2025. Det ekonomiska utrymmet för perioden fram till 2025 är 
222 mnkr.  
 
Mindre vägnätspotten fokuserar på åtgärder runt 12 mnkr; den övre gränsen är 25 mnkr och den nedre 8 
mnkr. För mer information se Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland3. Potten ska 
nyttjas till begränsade om-/utbyggnadsåtgärder. Karaktären på åtgärderna ligger i huvudsak inom steg 3 
enligt fyrstegsprincipen4. 
 
Vägobjekt som beslutas om byggstart har uppfyllt de av BHU fastställda kriterierna: 
 
• Fokus på åtgärder runt 12 mnkr 

Maximal kostnad för enskilda åtgärder i denna pott är 25 mnkr. Den nedre gränsen föreslås ligga vid 
ca 8 mnkr. 
 
 

                                                      
3 https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/regional-infrastrukturplan/ 

4 Steg 1. Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt 
  Steg 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät 
  Steg 3. Mindre vägförbättringsåtgärder 
  Steg 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 
 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/regional-infrastrukturplan/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/regional-infrastrukturplan/
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• Prioritering av tre- och fyrsiffriga vägar 
Det finns inget hinder mot att använda medel från potten till tvåsiffriga vägar men fokus för potten 
ligger på det tre- och fyrsiffriga vägnätet. 

• Matarvägar 
Avser vägar som matar in trafik till prioriterade stråk (den regionala planens nio stråkpotter, nationella 
leder och utpekade kollektivtrafikstråk enligt ”Regionalt  trafikförsörjningsprogram för Västra 
Götaland”). 

• Intermodalitet för person- och godstransporter 
Avser vägar som knyter ihop de olika trafikslagen både på person- och godssidan, t ex kopplingen till 
kombiterminaler, hamnar eller resecentra. 

• Näringslivets transporter 
Avser vägar som är särskilt viktiga för näringslivets godstransporter 

Boråsregionen ska skicka de åtta högst prioriterade objekten för tidsperioden och samordna arbetet inom 
delregionen. Förslag på slutlig prioriterade åtgärdslistan för VGR redovisas för BHU den 22 oktober. 
 
Boråsregionens arbete med utlysningen 
Kommunalförbundet har gett medlemskommunerna i uppdrag att ta fram 2-3 inspel vardera för vidare 
hantering. Sista svarsdatum till kommunalförbundet sattes till 2019-06-30.  
 
Det underlagsmaterial som bifogades i utlysningen var en mall med ett ifyllt exempel, Trafikverkets (TRV) 
inspel med vilka vägar de bedömer som adekvata att spelas in samt presentationsbilder kring arbetet med 
infrastrukturplaner. I listan från TRV finns 10 vägavsnitt redovisade varav tre av dessa finns med i 
kommunernas inspel. Men listan är inte fullständigt eftersom det när dessa listor sammanställdes saknats 
personal för åtgärdsplanering på TRV. Detta innebar att det saknas inspel från ett flertal kommuner.  
 
I samtliga kommuner har platsbesök genomförts av förbundets handläggare som tillsammans med 
tjänstepersoner från kommunen färdats på de inspelade vägavsnitten. Syftet var att underlätta 
prioriteringen av de objekt som kommunalförbundet skickar in till VGR.  
 
Platsbesöken har gett en tydlig bild av att det mindre vägnätet är i stort behov av åtgärder och att det totalt 
sett behövs mer resurser till detta vägnät för att upprätthålla ett farbart vägnät. Det mindre vägnätet 
behövs för att boende och godstrafik på ett tryggt och säkert sätt ska nå det större vägnätet som är 
prioriterat för väg- och kollektivtrafik. Ett eftersatt underhåll under lång tid på det mindre vägnätet leder i 
förlängningen till behov av större åtgärder. 
 
Att observera är att i väntan på denna utlysning har en åtgärd genomförts inom Borås kommun. VGR 
valde att påbörja ett vägavsnitt inom respektive kommunalförbund eftersom utlysningen blev försenad. 
Åtgärden i Borås var utredd och därmed möjlig att påbörja snabbt.  
 
Sammanfattning av inspelade vägobjekt 
Totalt har 18 olika objekt spelats in till kommunalförbundet, där kommunerna har spelat in 1-3 vägavsnitt 
vardera. Utifrån dessa inspel ska omkring åtta objekt prioriteras och skickas in till Västra 
Götalandsregionen (VGR). Att kommunerna gjort olika antal inspel betyder inte att behovet av åtgärder är 
mer tillgodosett inom vissa geografiska områden, utan det speglar mer en strategi från kommunen. 
 
En sammanfattning från genomförda platsbesök är att det är stor bredd både gällande funktionen och 
behovet av åtgärder i de inskickade inspelen från kommunerna. Detta innebär svårigheter att jämföra och 
prioritera mellan dem. Ett exempel är hur vi ska välja mellan: 

• att åtgärda trafiksäkerheten genom en större tätort  
• en smal, grusad väg som inte går att snöröja och där motorfordon inte kan mötas pga vägbredden 

 
Väginfrastrukturen behöver stödja omställningen till mer hållbar mobilitet 
Efterfrågan inom alla områden är större än tillgängliga medel för väginfrastruktur och enligt de rådande 
prioriteringsgrunderna för det nationella och regionala vägnätet är det framförallt det nationella och 
regionala vägnätet som kommer i fråga för åtgärder. Över åren innebär detta att det mindre vägnätet, som 
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har en viktig lokal funktion, aldrig eller i liten omfattning blir föremål för åtgärder inom 
infrastrukturplanerna. 
 
När underhåll och reinvesteringar (att upprätthålla vägstandarden) är eftersatta innebär det att det krävs 
stora investeringar i vägnätet för att uppnå en godtagbar standard. I den nationella och regionala planen 
för infrastruktur finns det medel att fördela mellan olika åtgärder; underhåll, reinvesteringar och 
investeringar och prioriteringar görs mellan och inom dessa områden. 
 
Arbetet med infrastrukturplanerna är uppbyggt i cykler som spänner över 12 år. Det innebär att arbetet 
med att välja ut objekt till planen idag måste göras med fokus på framtida behov. I dag finns en större 
insikt om att befolkningen på jorden förbrukar mer resurser än vad som är långsiktigt hållbart, jämfört 
med förra gången denna utlysning gjordes. För att få till stånd en förändring finns, eller pågår 
framtagandet av, strategier för en utveckling mot ett hållbart samhälle. Det finns en ny 
skogsindustristrategi och en livsmedelsstrategi för Sverige och dessa måste också tas hänsyn till i den 
framtida infrastrukturplaneringen. 
 
Insikt kring behovet av att vara en självförsörjande region på t ex livsmedel och trävaror innebär att fokus 
behöver flyttas från de stora stråken med bil- och kollektivtrafik till vägnätet för de gröna näringarna och 
trävaruindustrin. På samma sätt behövs ett framkomligt vägnät för att stärka bioekonomin och en attraktiv 
landsbygd, vilket det senare är ett nationellt miljömål. 
 
Under senare år har flödet av brev minskat och postpaket ökat, vilket påverkat belastningen på det mindre 
vägnätet. Stor del av postpaketen distribueras direkt hem till beställarens bostad eller till en för beställaren 
närliggande servicenod. Det är också stor del av paketen som skickas i retur. Tillsammans innebär det att 
det blir ett större slitage på det mindre vägnätet jämfört med tidigare och att det ställer större krav på 
framkomlighet. 
 
Arbetet med väginfrastrukturen behöver förändras framöver.  Kommunalförbundet ger exempel på andra 
kriterier för att välja ut objekt till bland annat mindre vägnätspotten, utöver de av BHU angivit i 
riktlinjerna i utlysningen.  
 
Exempel på andra kriterier: 

1. Omdaning av centrumkärnor eller liknande miljöer till en attraktiv miljö av vistas i. 
2. Omställning till ett hållbart resande 
3. Gröna näringar och bioekonomi 
4. Säkra näringslivets framkomlighet på det mindre vägnätet 
5. Säkra skolbarns resvägar  
6. Skydda viktiga samhällsfunktioner 

 
Det finns många alternativa prioriteringssätt men det finns inget givet rätt eller fel. 
 
Prioriteringsalternativ 
 
1. Urval genom medskickade urvalskriterier 
Att använda medskickade utvärderingskriterier från Västra Götaland, vilken användes vid förra 
utlysningen, ger ingen vägledning i valet av åtgärder nu. Alla inspel är välmotiverade och det är oklart hur 
kriteriet ”matarväg” och intermodalitet” ska tolkas.  
 
En nackdel är att flera inspel inte har med kostnadsbedömningen. Att beräkna kostnader är svårt och 
flertalet kommuner anger att valet av åtgärder anpassas så att det passar inom kostnadsramen för 
utlysningen. 
 
Om ytterligare ett kriterium om trafikmängder används för att separera inspelet på samma poäng kommer 
de mindre trafikerade vägarna inte att komma med i prioriteringen. Detta är ett scenario som 
ledningsgrupperna inom kommunerna inte tycker ska råda eftersom det mindre vägnätet med låga 
trafikflöden aldrig kommer att bli föremål för investeringar, vilket i längden eroderar detta vägnät. 
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2. Urval genom att lägga till ytterligare kriterier 
Utsedda tjänstepersoner från medlemskommunerna för utlysningen har klassat de inspelade vägavsnitten 
genom att använda de sex kriterierna enligt listan ovan. Resultatet av detta arbete är att tjänstemännen 
bedömde klassningen som komplicerad och att det är personberoende (på samma sätt som med mallen 
från VGR). Arbetet gjordes i två grupper där inspelen var fördelade så att grupperna klassade vägavsnitt 
från den egna hemkommunen och från övriga gruppdeltagares vägavsnitt. På detta sätt var det en i varje 
grupp med stor kunskap om förutsättningarna och argument för respektive inspel. 
 
Resultaten från denna klassning är inte rätt att använda i den slutgiltiga prioriteringen eftersom dessa inte 
var med som urvalskriterier i utlysningen. Men den visar på att det finns många alternativa sätt att 
prioritera åtgärder i vägnätet. 
 
3. Andra urval  
1. En urvalsmetod är att välja kommuner där inget vägavsnitt blev prioriterat vid förra utlysningen. 

Urvalet kan motiveras med att det saknas saklig grund för att prioritera mellan de inspelade 
vägavsnitten. Vid ett sådant urval kommer Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda att få med 
ett vägavsnitt per kommun. 

 
2. Det finns två inspel där motiveringen är att skydda samhällsviktiga funktioner; vattenverk i Bollebygds 

och Marks kommuner. 
 
3. Det är två inspel där det saknas åtgärder på en delsträcka, på grund av att det inte rymdes inom 

budgeten vid förra åtgärdsomgången; Töllsjövägen mellan Bollebygd via Töllsjö och Alingsås samt 
väg 183 mellan Herrljunga och Borås. 

 
4. Ett annat sätt att prioritera är att utgå från utredningsläget, om det finns framtagna underlag som 

innebär kortare startsträcka. Av de inskickade inspelen framgår att det finns utredningar på två inspel: 
• För väg 183 i Borås finns en avslutad åtgärdsvalsstudie genomförd på delsträckan förbi skola och 

idrottshall i Borgstena.  
• På väg 156 finns en genomförd ÅVS med syfte att öka trafiksäkerheten för såväl oskyddade 

trafikanter som genomfartstrafik genom Svenljunga är utförd 2017-11-01, och ligger till grund för 
föreslagna åtgärder i denna ansökan. 

 
5. Vid möte med handläggare på Trafikverket framgår det att de prioriterar vägar där åtgärden gynnar 

flest transporter, både person och/eller gods. De väljer att inte lägga resurser för att lappa och laga en 
dålig väg, eftersom den insatsen är allt för kortsiktig.  
 
Då det är svårt att bedöma inspelen på kommunalförbundet har samtliga inspel skickats till TRV för 
bedömning. Tyvärr har inget svar kommit. 
 

Boråsregionens inspel till åtgärder inom mindre vägnätet inom regional plan 
Boråsregionen förutsätter att redan beslutade åtgärder vid förra utlysningstillfället och där åtgärder är 
planerade men ännu inte färdigställda kommer att genomföras innan nya åtgärder påbörjas.  
 
Boråsregionen vill betona vikten av att förändra kriterierna i utlysningar för väginfrastrukturåtgärder inom 
regional plan. De behöver baseras på behovet av en omställning till hållbar mobilitet för person- och 
godstransporter. Med hänvisning till redovisade svårigheter att prioritera de olika inspelen med sakliga 
grunder väljer Boråsregionen följande prioriteringsordning: 
 

1. I första hand prioriteras de delsträckor som inte är färdigställda på Töllsjövägen i Bollebygd och 
väg 183 inom Herrljunga kommun.  

2. Därefter prioriteras territoriellt, så att de kommuner som inte fick med något vägavsnitt vid förra 
åtgärdsomgången får det.  

3. Därefter resterande inspel utan rangordning. 
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Tabell för inspel enligt prioriteringsordning 

Prio Kommun Väg 
nr. 

Matar-
väg 

Närings-
livets 
trans-
porter 

Inter- 
modali
-tet 

Fokus på 
åtgärder 
runt 12 
mnkr 

Fokus på 
3-4 
siffriga 
vägar 

Motivering 

1 Bollebygd 1758 1 1 1 10 milj 1 Delsträcka saknar åtgärd (mellan 
Holmared och Töllsjö). 

2 Herr-
ljunga 

183 1 1 1 15 milj 1 Delsträcka saknar åtgärd (mellan 
Vesene och Grude) 

3 Sven-
ljunga 

156   1 1 12 milj 1 Kommun utan beviljad åtgärd 
vid förra åtgärdsomgången. 
ÅVS finns framtagen 

4 Tranemo 1733 1 1 1 6 milj 1 Kommun utan beviljad åtgärd 
vid förra åtgärdsomgången. 
Kostnaden behöver utredas 
bättre. Åtgärden behövs för 
Näringslivets transporter 

5 Ulrice-
hamn 

1735 1 1 1 10-20 milj 1 Kommun utan beviljad åtgärd 
vid förra åtgärdsomgången. 
Viktig med 
trafiksäkerhetsåtgärder  

6 Vårgårda 1765 1 1 1 12 milj 1 Kommun utan beviljad åtgärd 
vid förra åtgärdsomgången. 
Dålig standard * 
 

 Bollebygd 1725 1 1 1 IU 1  

 Borås 1801,
1802,
1818 

1 1 1 IU 1  

 Borås 1762 1 1 1 IU 1  

 Borås 183  1 1 IU 1  

 Mark  1526 1 1 1 8-15 milj 1  

 Mark 1613 1 1 1 IU 1  

 Svenljunga 154 1 1 1 8 milj 1  

 Tranemo 1589 1 1 1 IU 1  

 Tranemo Ny 
sträc
kning 

 1 1 9,5 milj 1  

 Ulrice-
hamn  

182 1 1 1 15 milj 1  

 Ulrice-
hamn  

1704    10 milj 1  

 Vårgårda  1897 1 1 1 10 milj 1  

 
*Om vägavsnittet väljs bort av Trafikverket, på grund av allt för stort behov av åtgärder och att det 
överstiger kostnadsramen, byts detta objekt ut mot väg 1897 i Vårgårda. 

Bilagor 
1. Utfall av tjänstemännens prioritering med andra kriterier 

Ärendets gång 
2019-03-11 Informationsmöte för tjänstemän med representanter från Västra Götalands om 

utlysningen för åtgärder på det mindre vägnätet inom regional plan 
2019-05-07 Diskussionsmöte mellan tjänstemän och representanter från VGR 
2019-08-20 Dialogmöte med tjänstemän. 
2019-09-10 Presentation och dialog i BH7 
2019-09-10 Presidiet 
2019-09-27 Direktion 
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Bilaga 1 
 
Tabell över medlemskommunernas inspel 
 

 
* Avser delsträcka med högst ÅDT (flest antal fordonspassager i genomsnitt under en kalendervecka). 
 
  

Kommun Väg nr. Sträcka Total ÅDT Matarväg
Näringslivets 
transporter

Inter- 
modalitet

Fokus på 
åtgärder runt 

12 mnkr

Fokus på 
tre och 

fyrsiffrig
a vägar

Bollebygd, prio 1 1758 Holmared- Töllsjö IU 1 1 1 10 milj 1

Bollebygd, prio 2 1725
Avfart/påfart 

Töllsjövägen och 
Vattenverket

IU 1 1 1 IU 1

Borås, prio 1 
1801,1802,

1818
Fristad -gamla v40 1180 * 1 1 1 IU 1

Borås, prio 2 1762 Sandared-Sandhult 1620* 1 1 1 IU 1

Borås, prio 3 183
Fristad - Norr om 

Borgstena
3070 1 1 IU 1

Herrljunga 183 Vesene - Grude 2000 1 1 1 15 milj 1
Mark 1526 Örby - Torestorp 4450 1 1 1 8-15 milj 1
Mark 1613 Fotskäl-Sätila 610 1 1 1 IU 1

Svenjunga, prio 1 156
Genom Svenljunga 

tätort
6000* 1 1 12 milj 1

Svenljunga, prio 2 154
Genom Överlida 

tätort
4000* 1 1 1 8 milj 1

Tranemo prio 1 1733 Ölsremma-väg26 60 1 1 1 6 milj 1

Tranemo, prio 2 1589
Genom Grimsås 

samhälle
1130 1 1 1 IU 1

Tranemo, prio 3
Ny 

sträckning
IU 1 1 9,5 milj 1

Ulricehamn, prio 1 1735 Rånnaväg- Gullered 330 1 1 1 10-20 milj 1

Ulricehamn , prio 2 182 Vång-Timmele 1900 * 1 1 1 15 milj 1

Ulricehamn , prio 3 1704
Genom Villastaden 

Ulricehamn
1760 10 milj 1

Vårgårda prio 1 1765 Tarabo-Väg 180 145 1 1 1 12 milj 1

Vårgårda, prio 2 1897
Skakeltorp och 

Vittene
90 1 1 1 10 milj 1
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Tabell över klassning med hjälp av andra kriterier än de BHU har fastställt 
 

 
* Kommunen hade åtgärder med i tidigare åtgärdsomgång. 
 

Kommun Väg nr. Sträcka

1. Anpassa 
centrum- 
kärnor till 

"stadsmiljö"

2. Åtgärder för 
ett hållbart 

resande

3. Gröna 
näringar och 
bioekonomi

4. Säkra 
näringslivet 
transporter 

5. Särka 
skolbarns 
resvägar

6. Skydda 
samhälls
viktigar 
funktion

er

Åtgärder 
i förra 
utlysning
en*

Bollebygd 1758
Holmared- 

Töllsjö
x x x x ja

Bollebygd 1725

Avfart/påfart 
Töllsjövägen 

och 
Vattenverket

x Ja

Borås, prio 1 1801,1802,1818
Fristad -gamla 

v40
x x x x ja

Borås, prio 2 1762
Sandared-
Sandhult

x x x x ja

Borås, prio 3 183
Fristad - Norr 
om Borgstena

x x x ja

Herrljunga 183 Vesene - Grude x x x

Mark 1526
Örby - 

Torestorp
x x x x x ja

Mark 1613 Fotskäl-Sätila x x x x ja

Svenjunga, prio 1 156
Genom 

Svenljunga 
tätort

x x x x x nej

Svenljunga, prio  2 154
Genom 

Överlida tätort
x x x nej

Tranemo, prio 1 1733
Ölsremma-

väg26
x x nej

Tranemo, prio 2 1589
Genom Grimsås 

samhälle
x x x nej

Tranemo, prio 3 Ny sträckning x x x nej

Ulricehamn, prio 1 1735
Rånnaväg- 
Gullered

x x x x nej

Ulricehamn, prio  2 1704
Vgenom 

Villastaden 
Ulricehamn

x x nej

Ulricehamn, prio 3 182 Vång-Timmele x x x x nej
Vårgårda 1 1765 Tarabo-Väg 180 x x x nej

Vårgårda 2 1897
Skakeltorp och 

Vittene
x x nej



                                        Anmälningsärenden 
2019-09-27 

 
Inkomna handlingar  
 

Datum Avsändare  Ärende  
190603 1. Utrikesdepartementet Remiss Utredning för ett effektivt offentligt främjande av utländska 

investeringar 
190605 2. Borås Stad Initiativärende: Säkra företagandet! 
190605 3. Marks kommun Miljöstrategisk samverkan i Boråsregionen 
190613 4. Västra 

Götalandsregionen 
Förslag till samordning av Västarvet och Kultur i Väst 

190614 5. Gryning Vård AB Styrelseprotokoll 190528 
190614 6. Tranemo kommun Boråsregionen Årsredovisning 2018 
190614 7. Tranemo kommun Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 

Närvårdskontoret 
190617 8. Borås Stad Utträde ur Teknikcollege 
190617 9. Ulricehamns kommun Inspel Mindre vägnätspotten 
190619 10. Vårgårda kommun Boråsregionen Årsredovisning 2018 
190620 11. Marks kommun Revidering av Trafikförsörjningsprogrammet 
190624 12. Marks kommun Inspel Mindre vägnätspotten 
190624 13. Bollebygds kommun Boråsregionen Årsredovisning 2018 
190625 14. Svenljunga kommun Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 

Närvårdskontoret 
190625 15. Svenljunga kommun Inspel Mindre vägnätspotten 
190625 16. Bollebygds kommun Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 

Närvårdskontoret 
190626 17. Herrljunga kommun Boråsregionen Årsredovisning 2018 
190627 18. Ulricehamns kommun Utträde Navet science center 
190627 19. Ulricehamns kommun Boråsregionen Årsredovisning 2018 
190627 20. Vårgårda kommun Inspel Mindre vägnätspotten 
190627 21. Ulricehamns kommun Budget och verksamhetsplan 2019 Boråsregionen 
190628 22. Vårgårda kommun Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 

Närvårdskontoret 
190701 23. Marks kommun Budget och verksamhetsplan 2019 Boråsregionen 
190701 24. Marks kommun Boråsregionen Årsredovisning 2018 
190701 25. Regionstyrelsen Beslut angående ersättning till ledamöterna i BHU 
190701 26. Borås Stad Inspel Mindre vägnätspotten 
190701 27. Borås Stad Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 

Närvårdskontoret 
190704 28. Brämhult vårdcentral Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 

Närvårdskontoret 
190704 29. Närhälsan Borås Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 

Närvårdskontoret 
190704 30. Sätila vårdcentral Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 

Närvårdskontoret 
190704 31. P4 Sjuhärad Begäran om utlämnande av allmän handling 
190705 32. Hälsobrunnen Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 

Närvårdskontoret 
190709 33. Herrljunga kommun Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 

Närvårdskontoret 
190709 34. Allékliniken Sleipner Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 

Närvårdskontoret 
190711 35. Marks kommun Överenskommelse spelmissbruk 



                                        Anmälningsärenden 
2019-09-27 

 
190715 36. Borås vårdcentral Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 

Närvårdskontoret 
190724 37. Borås Stad Representant utredningsgrupp ny järnväg Götenorg-Borås 
190807 38. CheckDPO Begäran om utlämnande av allmän handling 
190814 39. Gryning Vård AB Styrelseprotokoll 190613 
190814 40. Högskolan i Borås Avsiktsförklaring för samverkan inom ramen för Vård- och 

omsorgscollege i Sjuhärad 
190830 41. VästKom Remiss länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat 

arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende 
190830 42. E-handelsstaden Borås Rekvisition Regionalt traineeprogram inom e-handel och logistik 
190902 43. Västra 

Götalandsregionen 
Inspel Cykelsatsningar år 2022-2025 inom ramen för regional 
transportinfrastrukturplan 

190903 44. Trafikverket Remiss Åtgärdsvalsstudien Väg 156 
190905 45. IUC Ansökan tillväxtmedel - Smart Industri Sjuhärad 
190905 46. Stiftelsen Drivhuset Ansökan tillväxtmedel - Drivhuset Framsteg 
190905 47. Högskolan i Skövde Ansökan tillväxtmedel - Företagsrevitalisering i Boråsregionen och 

Fyrbodal 
190905 48. Näringsliv Ulricehamn 

AB 
Ansökan tillväxtmedel - Ulricehamn, en småstad i världsklass 

190905 49. Inkubatorn i Borås Ansökan Tillväxtmedel - Hållbarhet för att stärka näringslivet i 
Sjuhärads innovations- och konkurrenskraft 

190905 50. Almi Företagspartner Ansökan tillväxtmedel - Framtidssäkring 
190906 51. E-handelsstaden Borås 

ekonomisk förening 
Ansökan tillväxtmedel - Regionalt traineeprogram inom e-
handel/logistik/IT 

190906 52. Borås TME Ansökan tillväxtmedel - Hemester i Boråsregionen 
190906 53. Connect Sverige – 

Region Väst 
Ansökan tillväxtmedel - Tillväxt och Finansiering för ägarledda bolag 

190906 54. Coompanion Sjuhärad 
ekonomisk förening 

Ansökan tillväxtmedel – Lokal ekonomiska analyser för stärkt 
attraktionskraft i Sjuhärad 

190906 55. Marks kommun Ansökan tillväxtmedel - Samverkan kring kompetensförsörjning och 
arbetsmarknad i Mark 

190906 56. Creative cluster Ansökan tillväxtmedel – Creative innovation 
190906 57. Miljöbron Ansökan tillväxtmedel - 7H kompetens 
190906 58. Stiftelsen Proteko Ansökan tillväxtmedel – Kompetensslussen II 
190906 59. Stiftelsen Proteko Ansökan tillväxtmedel - Textilt Testcenter BR 
190906 60. Ung Företagsamhet 

Älvsborg 
Ansökan tillväxtmedel - Entreprenöriell skola 

190906 61. Sjuhärads 
kommunalförbund 

Ansökan tillväxtmedel – FOKUS Boråsregionen 2020-2022 

190910 62. Borås stad Boråsregionen Årsredovisning 2018 
190916 63. Stiftelsen Drivhuset Rekvisition Drivhuset- För ökad entreprenörskap och intraprenörskap 

 
Expedierade handlingar  
 

Datum Mottagare  Ärende  
190617 64. Medlemskommunerna Direktionsprotokoll 2019-06-14 samt anslag 
190617 65. Kollektivtrafiknämnden Yttrande Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 2018 
190617 66. Medlemskommunerna Tertialrapport efter april samt prognos 2019 
190617 67. VästKom Representant politisk beredningsgrupp MTP 
190618 68. Regionstyrelsen Västra 

Götalandsregionen 
Yttrande Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-
2023 
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190805 69. Trafikverket Representant utredningsgrupp ny järnväg Göteborg-Borås 

 
Delegationsbeslut  
 

Datum  Beslut  Delegat  
190326 70. Avtal Närvårdskontoret – Stand Tall AB - Samverkansdag Förbundsdirektör 
190610 71. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 

Närvårdskontoret – Bollebygds kommun 
Förbundsdirektör 

190610 72. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 
Närvårdskontoret – Borås Stad 

Förbundsdirektör 

190610 73. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 
Närvårdskontoret – Herrljunga kommun 

Förbundsdirektör 

190610 74. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 
Närvårdskontoret – Marks kommun 

Förbundsdirektör 

190610 75. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 
Närvårdskontoret – Svenljunga kommun 

Förbundsdirektör 

190610 76. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 
Närvårdskontoret – Tranemo kommun 

Förbundsdirektör 

190610 77. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 
Närvårdskontoret – Ulricehamns kommun 

Förbundsdirektör 

190610 78. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 
Närvårdskontoret – Vårgårda kommun 

Förbundsdirektör 

190611 79. Ansökan om förstudiemedel Next Textile Days 2021 – Marketplace Borås 
ekonomisk förening 

Ordförande BH7 

190611 80. Ansökan om förstudiemedel Effektmätning och behovsanalyser av 
entreprenörsprojekt – Stiftelsen Drivhuset Borås 

Ordförande BH7 

190624 81. Avtal Närvårdskontoret – SÄS – Hantering av avvikelser Förbundsdirektör 
190627 82. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 

Närvårdskontoret – Viskaforskliniken 
Förbundsdirektör 

190627 83. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 
Närvårdskontoret – Brämhults vårdcentral 

Förbundsdirektör 

190627 84. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 
Närvårdskontoret – Cityläkarna Borås 

Förbundsdirektör 

190627 85. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 
Närvårdskontoret – Allékliniken Sleipner 

Förbundsdirektör 

190627 86. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 
Närvårdskontoret – Hälsobrunnen 

Förbundsdirektör 

190627 87. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 
Närvårdskontoret – Herkules vårdcentral 

Förbundsdirektör 

190627 88. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 
Närvårdskontoret – Sätila vårdcentral 

Förbundsdirektör 

190627 89. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 
Närvårdskontoret – Tranehälsan AB 

Förbundsdirektör 

190627 90. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 
Närvårdskontoret – Borås vårdcentral 

Förbundsdirektör 

190627 91. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt PUB-avtal 
Närvårdskontoret – Närhälsan Borås 

Förbundsdirektör 

190627 92. Avtal Simonsland Tystnaden AB – Uthyrning av förrådslokal Förbundsdirektör 
190701 93. Anställning Regionutvecklare Välfärd Regionutvecklingschef 
190703 94. Anställning Projektledare Regional avfallsplan Regionutvecklingschef 
190814 95. Reviderad ansökan Förstärkt Näringsliv Boråsregionen 2019 Förbundsdirektör 
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190819 96. Avtal tjänsteköp Borås Stad angående Praktikplatsen.se Förbundsdirektör 
190820 97. Avtal tjänsteköp Marks kommun angående Praktikplatsen.se Förbundsdirektör 
190904 98. Avsiktsförklaring gällande EFS-projektet Acceptans för ökad arbetschans Förbundsdirektör 
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Samtal om regional utvecklingsstrategi för Västra 
Götaland 2021 - 2030 

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala 
tillväxt- och utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Visionen om Det Goda Livet beskriver den 
långsiktiga inriktningen för Västra Götaland och den regionala utvecklingsstrategin innehåller 
gemensamma mål, insatser och kraftsamlingar fram till 2030. Agenda 2030 med FNs globala 
hållbarhetsmål är ramverk för arbetet. I förordningen (2017:583) står det att strategin ska vara 
samlad och sektorsövergripande samt innehålla mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala 
tillväxtarbetet. Strategin ska bidra till samverkan mellan aktörer på lokal, regional, nationell och 
internationell nivå. Strategin ligger till grund för strukturfondsprogrammen inom målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning och inom målet europeiskt territoriellt samarbete.  

Bifogat finns ett samtalsunderlag att ta del av inför våra politiska samtal om mål och långsiktiga 
satsningar för Västra Götaland till 2030. Inspelen från våra politiska samtal är centrala i framtagandet 
av strategin. Den går ut på remiss i början av 2020 och beslutas i regionfullmäktige i slutet av 2020. 

Samtalsunderlaget tar upp områden och principer som har lyfts under vårens aktörssamtal som 
särskilt viktiga för Västra Götalands utveckling till 2030. 

Med utgångspunkt i underlaget vill vi utveckla svaren på följande frågor tillsammans med er:  

1) Vilka områden är särskilt viktiga för vårt gemensamma och långsiktiga arbete med att stärka 
Västra Götalands utveckling fram till 2030? 

2) Hur får vi en stark genomförandekraft i strategin? Vilka principer bör prägla vårt 
gemensamma och strukturella arbete? 

3) Hur ska vi samarbeta i genomförandet av strategin? Vilka är styrkorna i de modeller vi har 
idag (t ex. utvecklingsnoder med science parks, delregionala genomförandeplaner, 
internationella nätverk)? Och vad kan vi göra annorlunda/förbättra? 

 

Mer information om framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin finns på 
www.vgregion.se/samtal2030.  

  
/Kristina Jonäng, Bijan Zainali och Helena Holmberg 

Regionutvecklingsnämndens presidium 

 

 

   

 

http://www.vgregion.se/samtal2030
http://www.vgregion.se/samtal2030
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Samtalsunderlag 
Det regionala utvecklings- och förändringsarbetet blir än viktigare i framtiden. Våra gemensamma 
samverkansytor och nätverk tillsammans med de långsiktiga och strategiska satsningarna vi hittills 
genomfört bidrar till att vi har goda förutsättningar för att gemensamt ta oss an komplexa 
samhällsutmaningar och fortsatt bidra till Västra Götalands positiva utveckling. 

Under våren 2019 har över 700 personer från näringslivet, det civila samhället, myndigheter, 
kommuner, akademin och andra organisationer deltagit i samtal, reflekterat och gjort inspel om 
behov, utmaningar och målbilder för Västra Götaland 2030. Inspelen är tillsammans med 
kunskapsunderlag, rapporter och analyser om Västra Götalands utveckling en viktig grund för de 
politiska samtalen under hösten 2019.  

Det är viktigt att ha med sig att det bifogade underlaget inte är ett utkast på den kommande 
strategin, utan ett underlag för samtal utifrån de områden och principer som lyfts i vårens samtal 
som viktigast att gemensamt arbeta med framöver.   

Regionrapporten Vår bästa tid är nu? (2018) beskriver förutsättningarna för Västra Götaland. Ta del 
av regionrapporten på www.vgregion.se/samtalvg2030.  

 

Områden för Västra Götalands utveckling fram till 2030 som 
lyfts som särskilt viktiga att gemensamt arbeta med  
Tillsammans i Västra Götaland har vi stora möjligheter att fortsätta styra utvecklingen i en hållbar 
riktning och mot visionen om det goda livet. Vi behöver fokusera, bygga vidare på det vi gör bra och 
samlas kring de uppgifter som vi bäst löser i samverkan. Under vårens samtal har områdena nedan 
lyfts som särskilt viktigt att gemensamt kraftsamla kring.  
 
Utbildning och kompetensmatchning för framtidens arbetsmarknad 
Både näringslivet och offentlig sektor saknar i många fall tillgång till den arbetskraft och kompetens 
som behövs, både just nu och i omvandlingsprocesser framåt. Med rätt kompetens kan vi bygga en 
långsiktig kapacitet för välfärd och ekonomisk tillväxt. Stora och täta geografiska 
arbetsmarknadsregioner ger bättre förutsättningar för en bra matchning på arbetsmarknaden.  

• Utbildningssystem som möter morgondagens kompetensbehov 
• Balans mellan tillgång och efterfrågan på kompetens  
• Större och tätare arbetsmarknadsregioner ger bättre matchning på arbetsmarknaden 

 
Näringslivets omställning- och konkurrenskraft på lång sikt  
Västra Götaland har en stor potential för fortsatt långsiktig attraktions- och konkurrenskraft. 
Förutsättningarna stärks om vi fortsätter bygga för en megaregion med goda relationer till våra 
grannregioner, och andra länder. Strategiska samarbeten mellan näringslivet, det offentliga och 
akademin ger möjlighet för nya företag att starta och etablerade företag att innovera och växa. 
Innovationer behöver kommersialiseras och skalas upp i snabbare takt. 

• En region som attraherar företag, kapital, forskare och studenter med hjälp av internationella 
innovationsmiljöer  

• Näringsliv med hög omställningskapacitet   
 

http://www.vgregion.se/samtalvg2030
http://www.vgregion.se/samtalvg2030


  2019-09-04 

3 
 

Cirkulär och fossiloberoende ekonomi 
Företag och organisationer behöver förutsättningar för att utvecklas och växa utan att äventyra 
jordens begränsade resurser och naturliga system. Det är även helt avgörande för näringslivets 
långsiktiga konkurrenskraft. Klimatpåverkan, hållbara konsumtionsmönster och den biologiska 
mångfalden är de områden som är mest angelägna att samverka kring. En omställning till cirkulär 
ekonomi är en stor samhällsförändring som kräver entreprenörskap och affärsmässighet. 

• Omställningen till en fossiloberoende region behöver öka takten 
• En mer cirkulär ekonomi med fokus på affärsmöjligheter  
• Beteendeförändringar hos individer och organisationer är en förutsättning för att nå nya 

konsumtionsmönster 
 

Hållbar tillgänglighet, mobilitet och samhällsbyggnad  
Ett hållbart samhälle förutsätter att både personer och gods kan förflyttas effektivt utan att klimatet 
och människors hälsa och säkerhet äventyras. Fysisk och digital tillgänglighet är grundläggande för 
regional utveckling och global konkurrenskraft.  

• Övergången till ett klimatneutralt och effektivare transportsystem 
• Mobilitetstjänster och logistiklösningar som ger ökad tillgänglighet och minskar klimatpåverkan  
• Gemensam riktning i den fysiska regionala planeringen  

 
Barn och ungas förutsättningar 
Ett stort antal unga klarar inte grundskolan med godkända betyg, vilket ger dem sämre 
förutsättningar att få arbete och en god hälsa. Elevers chanser att klara grundskolan och gymnasiet 
med godkända betyg påverkas av deras psykiska hälsa, om de har en aktiv fritid, föräldrarnas 
socioekonomi och deras kunskapsnivå i svenska språket. Dessutom spelar vissa yttre faktorer, 
framförallt boendesegregation, en stor roll för skolresultaten. Barn behöver också känna delaktighet i 
samhället. Barnkonventionen om barns rättigheter blir svensk lag vid årsskiftet 2019/2020. 

• Barn och ungdomar ges förutsättningar att fullfölja sina studier  
• Barn och ungdomars psykiska hälsa ska förbättras 
• Ett barnrättsperspektiv krävs för att omsätta FN:s konvention om barnets rättigheter i praktiken  

 
Social hållbarhet och jämlika livsvillkor 
Ett hållbart samhälle innebär att varje människas rättigheter respekteras och att varje människas 
möjligheter tas tillvara. Området handlar om demokrati och att skillnader i ekonomi och sociala 
faktorer blir mindre samt om rätten till bostad.   

• Människors delaktighet i samhället är en grundförutsättning för en fungerande demokrati 
• Socioekonomiska skillnader mellan grupper och geografiska platser ska minska  
• Bostadsbristen är påtaglig och en gemensam kraftsamling behövs 

 
 

Vägledande principer 
 
Under vårens samtal föreslogs flera principer att vara vägledande för det gemensamma regionala 
utvecklingsarbetet. Tanken med vägledande principer är att de ska bidra till hur vi tillsammans tar oss 
an utmaningar, mål och prioriterade områdena för en hållbar utveckling i Västra Götaland och för vår 
omvärld. De ska vara ett stöd både i beslut och genomförande av initiativ som tas inom ramen för 
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den regionala utvecklingsstrategin och vägleda oss i vår strategiska samverkan och i det 
gemensamma regionala ledarskapet.  

1. Modigt och förändringsorienterat ledarskap  
Ett modigt och förändringsorienterat ledarskap kräver tydliga målbilder. Genom att våga 
fokusera och prioritera och samtidigt våga välja bort är det lättare att nå långsiktigt hållbara 
resultat. Modiga beslut om framtiden kräver kunskap, samsyn och strategisk samverkan. Vi 
behöver gemensamt synliggöra och diskutera samhällsutmaningar och målkonflikter som kan 
följa av ett strategiskt och operativt hållbarhetsarbete i alla dimensioner. Vi behöver bli bättre 
på att möta förändringar och omställningsbehov och hantera det oväntade. 
 

2. Olika platsers förutsättningar och möjligheter 
Västra Götaland är ett stort geografiskt område och vi behöver bejaka olika platser och aktörers 
förutsättningar och möjligheter. Det handlar om att synliggöra olika behov av utveckling. 
Funktionell samverkan över territoriella gränser som utgår ifrån de frågor som ska hanteras står 
i centrum och vi utmanar administrativa och inarbetade gränser som är etablerade sedan lång 
tid tillbaka. Det handlar om att ta tillvara på styrkorna och infrastrukturen i de regionala 
noderna och samtidigt se till lokala utvecklingsbehov.  
 

3. Samverkan över nivåer och sektorer 
Vi blir starkare i samverkan med andra. För att på bästa sätt driva samhällsutveckling ska vi 
arbeta sektorsövergripande mellan näringsliv, offentlig sektor, det civila samhället och akademin 
för att hantera utmaningar utifrån flera olika infallsvinklar. Samverkan och samhandling utöver 
huvudmannagränser och mellan flera nivåer (lokal, mellankommunal, regional, nationell och 
internationell nivå) krävs för att nå en hållbar utveckling.  
 

4. Nya angreppssätt och samarbetsformer 
Inom områden där utvecklingen går för långsamt behöver vi utveckla nya samverkansformer, 
metoder och tillvägagångssätt. Det kan handla om behovscentrerade arbetssätt och 
utmaningsdriven innovation, eller om att arbeta med användare i centrum, nya möten, gränser 
och flöden. Det kan också handla om partnerskap där offentlig sektor och företag kan ta snabba 
och anpassningsbara initiativ för branschers strategiska utveckling. Om hållbara strukturer för 
samverkan med social ekonomi som möjliggör och tar tillvara på idékraft för samhällsbyggandet.  
 

5. Ökad innovationskraft och spridning  
Genom experimentell policy, test och demonstrationer skapar vi ett lärande och en 
innovationskraft som behövs för att nå en hållbar utveckling. Genom testarenor utvecklar vi 
idéer, produkter och tjänster och demonstrerar för en global marknad. Samtidigt handlar det 
inte enbart om att testa nytt, många gånger vet vi vad som fungerar för att nå en hållbar 
utveckling. Vi ska mobilisera för förverkligande och spridning av hållbara idéer och för att skala 
upp de insatser som bidrar till att nå våra mål.    
 

6. Digitaliserings möjligheter 
Digitaliseringen möjliggör innovation och tjänsteutveckling men är också ett verktyg för 
effektivisering och frigörande av resurser. Vår utgångspunkt är att använda digitaliseringens 
möjligheter till nytta för invånare såväl som för organisationer och företag och samtidigt 
minimera det digitala utanförskapet. Vi verkar för att utvecklingen av regler och system går i takt 
med digitaliseringen och för att underlätta tjänsteutveckling med hjälp av öppna data. 
 

7. Tala med en gemensam röst  
Det finns lång tradition av samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv, akademi och 
civilsamhället i Västra Götaland. Aktörer som driver på samhällsutvecklingen i Västsverige ska 
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genom etablerade samverkansarenor enkelt kunna mobilisera och enas i gemensamt 
påverkansarbete. Exempel på frågor är företagens förutsättningar, besöksnäring och det 
gemensamma ansvaret för invånarnas välfärd.  
 

8. Ta vara på och verka i en globaliserad omvärld 
I världen är Sverige litet, Västsverige ännu mindre. Genom långsiktig och strategisk samverkan 
på internationell nivå bidrar vi till ett Västra Götaland som är en stark utvecklingsmotor i Sverige 
och ett globalt föredöme för en innovativ omställning. Vi ser samverkan på europeisk nivå som 
både ett ramverk och en gemensam utvecklingsarena. 
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