
Kallelse/föredragningslista 
Direktionen 

Datum: 2022-04-22 
Sida 1 (2) 

 

Kallelse till sammanträde med Direktionen 
 
Datum 2022-04-29 
Tid   9.00-12.00 Observera tiden! 
Plats  Lilla Navet, Skaraborgsvägen 1B, ingång från innergården 
 
Kallade Beslutande    Ersättare 
  Ulf Olsson (S) Borås Stad, Ordförande  Lars-Erik Olsson (S) Bollebygd 

Bengt Hilmersson (C) Vårgårda, 1:e vice ordförande Kerstin Hermansson (C) Borås Stad 
Jessica Rodén (S) Mark, 2:e vice ordförande  Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad 
Michael Plogell (FR) Bollebygd  Mats Palm (S) Herrljunga 

  Annette Carlson (M) Borås Stad  Tomas Johansson (M) Mark 
  Gunnar Andersson (M) Herrljunga  Johan Björkman (M) Svenljunga 

Patrik Harrysson (S) Svenljunga  Lennart Haglund (C) Tranemo 
Anders Brolin (S) Tranemo   Wiktor Öberg (M) Ulricehamn 
Roland Karlsson (C) Ulricehamn  Tony Willner (S) Vårgårda 
 

  Adjungerade   
  Christofer Bergenblock (C) Varberg  
  Jeanette Qvist (S) Varberg 
  Anna Svalander (L) 
  Thomas Carlsson (LPO) 
  Ingemar Basth (MP) 
  Crister Spets (SD) 
  Jan-Olof Sundh (V) 
  Mikael Levander (NU)  
 
 

 

 

Välkomna!  
  
Ulf Olsson 
Ordförande    Magnus Haggren 
   Förbundsdirektör 

   



Kallelse/föredragningslista 
Direktionen 

Datum: 2022-04-22 
Sida 2 (2) 

 
 

Ärende Bilaga 
1. Fastställande av dagordning  
2. Val av justerare  
3. Beslut Avsiktsförklaring Skogsprogram Västra Götaland, 10 min X 
4. Beslut Samverkan regional fysisk planering, 10 min X 
5. Information Genomförande Besöksnäringsstrategi X 
6. Beslut Finansieringslots kultur X 
7. Beslut Yttrande beredningsremiss lokaliseringsutredningen – omedelbar justering X 
8. Information Ordförandebeslut Färdplan nära vård samt Hälso- och sjukvårdsavtal X 
9. Information Revisionsberättelse Årsredovisning 2021 X 
10. Förbundsdirektör informerar  
11. Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU samt övrig politisk information  
12. Anmälningsärenden X 
13. Övriga frågor  
14. Nästa sammanträde 2022-06-03 kl 12.30-16.00  
15. Delregionalt kollektivtrafikråd, DKR, kl 10.30-12.00 

A. Information från Kollektivtrafiknämnden 
B. Aktuellt från Västtrafik 
C. Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 
D. Aktualisering av Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken  
E. Utredning seniorerbjudande 
F. Möjlighet till flexibla skolstarter 
G. Tågstationer Västtågsutredningen 
H. Västtrafiks förstudie inför upphandling av Västtågen 
 

X 

 
 



Tjänsteskrivelse 
Direktionen 

Ärende: 3 
Datum: 2022-03-28 

Diarienummer: 2022/SKF0117 
Sida 1 (1) 

 

   
 

Anna Laang, Enhetschef Regional utveckling  
anna.laang@borasregionen.se 
Telefon: 0732-001173 

Skogsprogrammet Västra Götaland – för jobb, hållbar utveckling och en 
växande bioekonomi 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
 

 

Direktionen beslutar att Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ställer sig bakom 
avsiktsförklaringen för Skogsprogrammet Västra Götaland – för jobb, hållbar utveckling och en 
växande bioekonomi men att förbundet i nuläget avstår från att medfinansiera processtöd för 
programmets genomförande 
 

Ärendebeskrivning  
Ett skogsprogram syftar till att främja en hållbar utveckling med skogen som utgångspunkt. 
Skogsprogram finns i över hundra länder och 2018 antog även Sverige ett nationellt program. Enligt 
regeringen är det nationella skogsprogrammet en långsiktig process för att hantera målkonflikter och 
syftar till fortsatt utveckling av ett hållbart skogsbruk samt bidrar till hållbar samhällsutveckling. 
Sveriges nationella program har omsatts i flera regionala skogsprogram. 
 
Utformningen av ett skogsprogram för Västra Götaland startade 2019 och de följande två åren 
genomfördes ett antal seminarier, workshops, rundabordssamtal och analyser. Arbetet leddes av 
Länsstyrelsen i Västra Götaland och genomfördes som ett samarbete mellan Skogsstyrelsen, 
Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Södra skogsägarna, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Västra 
Götalandsregionen (VGR) och Fyrbodals kommunalförbund. 
 
Syftet med programmet är att samla skogens intressenter kring dialog, gemensamma analyser och 
strategiska initiativ som utformas och genomförs tillsammans. Genom Skogsprogrammet Västra 
Götaland skapas större nyttor med mindre resurser, samtidigt som frågorna om skoglig utveckling 
ges större utrymme. Skogsprogrammet är en plattform för dialog och samverkan. 
 
Det finns ett önskemål att Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ansluter sig till 
Skogsprogrammet och ställer sig bakom avsiktsförklaringen samt medfinansierar processledning för 
programmets genomförande. Förslaget är att Boråsregionen ställer sig bakom skogsprogrammet och 
deltar i genomförandet inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet, men att förbundet i nuläget 
avstår från att medfinansiera processtöd för programmets genomförande. 

Beslutsunderlag 
Skogsprogrammet Västra Götaland för jobb, hållbar utveckling och en växande bioekonomi, ver 1.1 

Expedieras till 
Västra Götalandsregionen  
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Avsiktsförklaring 
Västra Götaland är ett skogslän. Skogsprogrammet Västra Götaland syftar till att ta vara på de 
möjligheter som följer av det. Vi som står bakom programmet ser värdet av samverkan för 
samtliga dimensioner inom hållbar utveckling med lönsamhet för skogsägare, entreprenörer, 
innovatörer, industri och övriga intressenter kopplade till skogen. För oss är det tydligt att 
skogarna i Västra Götaland bär på konkreta och smarta lösningar på dagens och framtidens 
utmaningar. Men för att dessa lösningar ska bli verklighet behöver vi omsätta vårt 
engagemang i konkreta och målinriktade insatser. 
 
Genom Skogsprogrammet Västra Götaland vill vi tillsammans arbeta för att nå resultat inom 
följande målområden: 
 

 Stärk förutsättningarna för ökad och värdefull tillväxt i skogen 
 Utveckla skogarnas natur- och kulturmiljövärden 
 Skapa balans mellan klövvilt och foder i skogen 
 Utveckla befintliga och nya värdekedjor 
 Vidareutveckla det innovationsstödjande systemet 
 Satsa strategiskt på forskning och utveckling 
 Stimulera entreprenörskap och företagsutveckling 
 Öka kunskapen om skogens många affärsmöjligheter och värden 
 Utveckla samverkan mellan skogsägare, besöksnäring och friluftsliv 
 Förstärk den digitala och fysiska infrastrukturen 
 Säkra kompetenserna till de skogliga värdekedjorna 
 Fokusera på jämställdheten 
 Öka den skogliga sektorns attraktionskraft 

 
 

[Kommunalförbunden] [LRF] [Länsstyrelsen] [Skogsstyrelsen] [Södra] [Västra 
Götalandsregionen] [Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk 

skogsvetenskap] 
  



 

4 
 

Inledning 
Skogen står i centrum för omställningen till ett hållbart samhälle. Den är en viktig källa till 
arbetstillfällen och företagande, särskilt i och nära landsbygder. Skogen har en nyckelroll att 
begränsa och hantera klimatförändringarna, samt för att ersätta fossila material och bränslen. 
Men lösningarna på vår tids utmaningar får inte skapa nya, eller förvärra redan befintliga, 
utmaningar. För att hantera de komplexa frågor som präglar nyttjandet av skogens resurser 
krävs dialog. En konstruktiv dialog som vidgar perspektiven, ökar förståelsen och bidrar till 
att underlätta för samverkan. 
 
Skogen väntas vara motorn i en framtida bioekonomi. Det är en ekonomi med grund i redan 
befintliga värdekedjor inom exempelvis, skogsskötsel och skogsbruk, massa och papper, 
sågade trävaror samt möbler och inredning. Dessutom finns möjligheten för en framtida 
bioekonomi att även innefatta helt nya värdekedjor baserade på innovationer som fortfarande 
idag är på utvecklingsstadiet. Men utvecklingen måste ske med hänsyn till att skogens råvaror 
inte kan möta alla behov i en fossilfri värld, liksom att skogen även är central för människors 
välbefinnande och rekreation. Därför behöver skogens alla resurser tas tillvara på ett sätt som 
balanserar hela spektrumet av hållbar utveckling. Det kräver breda perspektiv och samverkan 
mellan många olika aktörer. En särskild förutsättning att ha med sig för utvecklandet av 
bioekonomi kopplat till skoglig råvara är utmaningarna för företagandet kopplat till 
tidshorisonten från frö till avverkning.   
 

Vision, syfte och mål  
Skogsprogrammet Västra Götaland styr mot en vision som tydligt inspirerats av visionen i det 
nationella skogsprogrammet: 
 

Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar utveckling i hela 
Västra Götaland samt en växande bioekonomi. 

 
Syftet med programmet är att samla skogens intressenter kring dialog, gemensamma analyser 
och strategiska initiativ som utformas och genomförs tillsammans. Genom Skogsprogrammet 
Västra Götaland skapas större nyttor med mindre resurser, samtidigt som frågorna om skoglig 
utveckling ges större utrymme. Skogsprogrammet är en plattform för dialog och samverkan. 
 
Programmets mål är att stimulera en hållbar utveckling och tillväxt i den skogliga sektorn, 
samt att potentialen i Västra Götalands skogar omsätts i konkreta och smarta lösningar på 
dagens och framtidens utmaningar. Det handlar exempelvis både om regionala miljömål, och 
om mål och ambitioner på nationell och internationell nivå. Skogen är viktig bland annat för 
att genomföra Agenda 2030 och klimatmål på regional, nationell och internationell nivå. 
 

Om Skogsprogrammet Västra Götaland 

Vad är ett skogsprogram? 
Ett skogsprogram syftar till att främja en hållbar utveckling med skogen som utgångspunkt. 
Skogsprogram finns i över hundra länder, och 2018 antog även Sverige ett nationellt program. 
Enligt regeringen är det nationella skogsprogrammet ”en långsiktig process för att hantera 
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målkonflikter och syftar till fortsatt utveckling av hållbart skogsbruk och bidrar till hållbar 
samhällsutveckling”.1  
Sveriges nationella program har omsatts i flera regionala skogsprogram. Utöver att bidra till 
det nationella programmets vision och mål, syftar de regionala programmen till att: 
 

 leda till utveckling av det skogliga företagandet, 
 bidra till fler arbetstillfällen, 
 uppmuntra innovationer, 
 stärka utvecklingen mot ett biobaserat samhälle.  

 
De regionala programmen ska utgå ifrån regionala förutsättningar, intressen och behov, och 
har därför fått olika form i olika län. Både det nationella och de regionala programmen bidrar 
till utveckling i den skogliga sektorn genom att samla aktörer kring gemensamma frågor och 
bilda ramverk för konkreta initiativ. Skogsprogrammet Västra Götaland erbjuder en plattform 
där många olika aktörer kan föra dialog, identifiera, prioritera och agera på möjligheter och 
utmaningar för den skogliga sektorns utveckling. Det kan handla om nya initiativ, spridning 
av kunskap och goda exempel, samt att sätta skogsfrågorna i nya sammanhang. 
 
I programmet prioriteras initiativ som annars inte skulle ha tagits, liksom de vita fläckar som 
identifierats på den regionala utvecklingskartan. Programmet har en särskilt viktig roll i att ge 
skogen en tydlig plats i utvecklingen av en framtida bioekonomi. 
 

Arbetsformerna 
Arbetet med att ta fram ett skogsprogram för Västra Götaland påbörjades under 2019 och de 
efterföljande två åren gjordes ett antal seminarier, rundabordssamtal och analyser. Processen 
leddes av Länsstyrelsen Västra Götaland och i arbetet deltog Skogsstyrelsen, Lantbrukarnas 
riksförbund (LRF), Södra skogsägarna, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Västra 
Götalandsregionen (VGR) och Fyrbodals kommunalförbund. Dessa organisationer är också 
partnerorganisationer för genomförandet av Skogsprogrammet Västra Götaland. 
 
Programmet utvecklades i samverkan mellan partnerorganisationerna och ett stort antal 
aktörer med intresse för den skogliga sektorns utveckling. Programmets styrka ligger i att de 
aktörer som bidrar till genomförandet gör så därför att de har ett eget intresse i att insatserna 
sker, och att samverkan inom ramen för programmet är det effektivaste tillvägagångssättet. 
 
Partnerorganisationerna ingår i en styrgrupp som ansvarar för programmets genomförande. 
Det praktiska genomförandet samordnas löpande genom en processledning, som finansieras 
gemensamt av partnerorganisationerna. Processledningen koordinerar arbetet som sker i de 
fyra fokusområdena, och rapporterar till styrgruppen. Partnerorganisationerna ansvarar även 
för att det finns personella resurser tillgängliga för att driva arbetet framåt i fokusområdena, 
beskrivna längre ned i programtexten. Mer om ansvar och roller finns att läsa i programmets 
arbetsordning. 
 

 
1 Strategi för Sveriges nationella skogsprogram. Regeringskansliet. N2018.15 
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I de fall insatser finansieras med gemensamma medel för Skogsprogrammet Västra Götaland 
ansvarar processledningen för dessa i dialog med styrgruppen. Flera insatser kan dock väntas 
kräva externa medel, och därför finns ett avsnitt under Genomförande och handlingsplan som 
berör just Finansieringsmöjligheter. 
 
Samverkan inom ramen för ett regionalt skogsprogram är nytt arbetssätt i Västra Götaland. 
För vissa kan det vara ovant att arbeta i samverkansprojekt, för andra kan specifika frågor på 
det skogliga området vara helt nya. Vissa nödvändiga funktioner finns redan på plats, medan 
andra saknas och behöver byggas upp. Det är angeläget att löpande ta vara på de erfarenheter 
som görs, och att anpassa arbetet till vad som visar sig fungera bäst. Likaså är också viktigt att 
skogsprogrammet blir ett komplement till redan pågående utvecklingsarbete på områden med 
betydelse för den skogliga sektorn. Ett resurs- och kostnadseffektivt genomförande kräver att 
redan existerande resurser i det regionala utvecklingssystemet utnyttjas klokt. 
 

Regionala förutsättningar 
Resurserna för att föra länsvis statistik över svensk skogssektor har begränsats under senare 
tid, varför många uppgifter har några år på nacken. Skogliga data ändras dock ofta långsamt. 
Nedan beskrivs Västra Götalands skogssektor med några utvalda uppgifter, delvis från 2013.2 
 

Skogarna 
I Västra Götaland finns ca 1,3 miljoner hektar produktiv skogsmark, drygt 50 procent av 
länets totala yta. Det motsvarar en yta större än exempelvis hela Skåne eller Östergötlands 
län, vilket gör Västra Götaland till ett av de svenska län med störst areal produktiv skogsmark. 
Granen är det dominerande trädslaget, och inget annat län har så hög tillväxt i granbeståndet 
som Västra Götaland. Men tillväxten ligger även i absolut topp för lövträdsbeståndet, om inte 
björk räknas in. Mellan 2011 och 2019 uppgick den genomsnittliga årliga tillväxten på den 
produktiva skogsmarken utanför formellt skyddad areal i Västra Götaland till 8,4 miljoner 
kubikmeter skog. Under samma period uppgick avverkningen till 8,0 miljoner kubikmeter, 
vilket innebär att virkesförrådet ökar. Totalt sett är virkesförrådet bara större i de nordligaste 
länen. 
 
Den produktiva skogsmarken i Västra Götaland har taxerats till det högsta värdet i landet, 
drygt 50 miljarder kronor. Ett utmärkande drag är att nästan 80 procent av den produktiva 
skogsmarken ägs av enskilda, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på knappt 50 procent. 
Det avspeglas i att det finns fler än 46 000 skogsägare i Västra Götaland. Antalet skogsägare 
är därmed nästan dubbelt så stort som i Stockholm, som är det län med näst störst antal 
skogsägare. Tre av fyra brukningsenheter i Västra Götaland ägs av en person som bor i den 
kommunen, det vill säga att de är närboägda. Det är en betydligt högre andel än 
riksgenomsnittet på drygt 60 procent. I Västra Götaland är nästan 40 procent av de privata 
skogsägarna kvinnor, vilket motsvarar riksgenomsnittet.3 
 

 
2 Skogsstatistisk årsbok 2014. Skogsstyrelsen 2014. 
3 Strukturstatistik. Statistik om skogsägande 2017. Skogsstyrelsen Rapport 2018/2. 
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Figur 1. Av Västra Götalands fler än 46 000 skogsägare är nästan 40 procent kvinnor. 

 
Samtidigt som produktiviteten är hög utgör Västra Götalands skogar mycket viktiga miljöer 
för flora och fauna; här finns flest antal nyckelbiotoper i Sverige med undantag för Värmlands 
län. Figur 2 visar 21 värdetrakter, det vill säga landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska 
bevarandevärden, som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen pekat ut i Västra Götaland. Inom 
värdetrakterna finns en högre koncentration av värdekärnor än i övriga landskapet. Statliga 
resurser för skydd prioriteras till dessa områden, men skyddsarbete pågår även utanför 
värdetrakterna, t.ex. med sandbarrskog och kalkbarrskog, som är nationellt prioriterade 
naturtyper.4 
 

 

 

Figur 2. Västra Götalands 21 skogliga värdetrakter. Bilden hämtad ur ”Del C - Regional 
handlingsplan för grön infrastruktur", sid 221. 

 

 
4 Strategi för formellt skydd av skog i Västra Götalands län. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Skogsstyrelsen 
2018 
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Västra Götalands värdetrakter rymmer exempelvis ädellövskogar och lövsumpskogar med 
höga naturvärden, och är bland annat hem för ett stort antal hotade arter av mossor, lavar, 
svampar och skalbaggar.  
 
Skogen är även väldigt betydelsefull för rekreation och människors välbefinnande. Av alla län 
har bara Dalarna och Jämtland större areal skogsmark av intresse för friluftslivet än Västra 
Götaland. 
 

Branschstrukturer 
Västra Götalands näringsliv med bas i skogliga råvaror kretsar huvudsakligen kring 
skogsskötsel och skogsbruk, massa och papper, sågade trävaror, träbyggnation och 
komponenter till byggindustrin, samt möbler och inredning. Företagen som gör affärer med 
skogliga resurser i länet omsätter över 30 miljarder årligen. Härifrån exporteras skogsbaserade 
varor med olika förädlingsgrad till hela världen, och vad som sker i omvärlden har stor 
betydelse för utvecklingen inom Västra Götaland. Företagen måste exempelvis förhålla sig till 
att den träbaserade bioenergin står för 60 procent av EU:s förnybara energi.5 
 
Den skogliga arbetsmarknaden i Västra Götaland är i flera avseenden Sveriges största. De 
som är yrkesverksamma som skogsägare och jägare, samt sysselsatta inom skogsskötsel, 
avverkningsföretag, virkesmätarföreningar, diverse serviceföretag till dessa omfattar nästan 
4 000 personer. Västra Götaland är också det län i Sverige där flest antal arbetstimmar i 
skogen utförs, drygt 80 procent fler än i Västerbotten där näst flest antal arbetstimmar utförs. 
 
Som framgår av tabell 1 nedan är könsfördelningen skev inom några vanliga skogliga yrken. 
Männen är tydligt överrepresenterade inom mer praktiska yrken såsom skogsarbetare och 
förvaltare, medan fördelningen mellan kvinnor och män är betydligt jämnare bland biologer 
och andra yrken av generellt mindre praktisk karaktär. 
 
Tabell 1. Antal kvinnor och män i tre vanliga yrken i Västra Götalands skogssektor 2019. Avrundade 
värden. 

Yrke Kvinnor Män Totalt 

Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl. 360 370 730 

Skogsarbetare 10 180 190 

Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl. 10 50 60 

Källa: SCB 

 
Ytterligare drygt 7 000 personer är sysselsatta inom sågverk och hyvlerier, samt på industrier 
för produktion av pappersmassa, förädlade trädbränslen, wellpapp och olika slags papper, 
träförpackningar, faner, byggnads- och inredningssnickerier, trädörrar och -fönster, samt 
monteringsfärdiga trähus. Totalt är fler än 12 000 personer sysselsatta inom produktionen och 
den storskaliga förädlingen av skogens råvaror. Därutöver arbetar ett stort antal personer med 
skogliga frågor inom offentlig förvaltning, utbildning och forskning.6 Några exempel på stora 
arbetsgivare visas i tabell 2 nedan. 
  

 
5 Ny EU-skogsstrategi för 2030. Europeiska kommissionen 2021. 
6 Egna beräkningar baserade på regionala data (MONA) från SCB, 2016. 
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Tabell 2. Exempel på stora arbetsgivare i Västra Götalands skogliga sektor 2019. Avrundade värden. 
 

Företag Företagsinriktning (SNI) Kommun 
Antal 
anställda 

F
yr

bo
da

l 

Arctic Paper 17122 Annan tryckpappersindustri Munkedal 310 

Ahlstrom-Munksjö 17122 Annan tryckpappersindustri Bengtsfors 270 

RexCell Tissue & Airlaid 17129 Övrig pappers- och pappindustri Bengtsfors 190 

NorDan 16233 Industri för träfönster Tanum 140 

Peterson Packaging 17211 Wellpappindustri Bengtsfors 80 

S
ka

ra
bo

rg
 

Kinnarps 31011 Industri för kontors- och butiksmöbler Falköping 610 

Metsä Tissue 17220 Industri för hushålls- och hygienartiklar av papper Mariestad 320 

Götenehus 16231 Industri för monteringsfärdiga trähus Götene 160 

Moelven Vänerply 16210 Industri för fanér och träbaserade skivor Gullspång 160 

Daloc Trädörrar 16232 Industri för trädörrar Töreboda 90 

B
or

ås
re

gi
on

e
n 

Stora Enso Packaging 17211 Wellpappindustri Mark 160 

Vida Borgstena 16102 Hyvlerier Borås 110 

VästkustStugan 16231 Industri för monteringsfärdiga trähus Svenljunga 90 

Holgers Stugmaterial 46731 Partihandel med virke och andra byggmaterial Borås 90 

Mjöbäcks Entreprenad 16231 Industri för monteringsfärdiga trähus Svenljunga 70 

G
öt

eb
or

gs
re

gi
o

ne
n Essity Hygiene and Health 17129 Övrig pappers- och pappindustri Lilla Edet 400 

A-hus 16231 Industri för monteringsfärdiga trähus Kungsbacka 150 

Derome Timber 16102 Hyvlerier Kungsbacka 70 

Derome Byggvaror & Träteknik 46731 Partihandel med virke och andra byggmaterial Mölndal 60 

Kungälvs Trävaruarktiebolag 46731 Partihandel med virke och andra byggmaterial Kungälv 50 

Källa: Bisnode 

 
Utöver de yrkesgrupper som nämnts ovan finns ett betydande företagande som är svårare att 
beskriva med offentlig statistik baserad på SNI-koder. Det handlar bland annat om företag 
inom turism och upplevelser med kopplingar till skogen, småskalig träförädling samt om 
service- och konsultverksamhet kopplat till den träförädlande industrin. Det kan även påpekas 
att skogssektorn bidrar till ekonomin utanför produktionen och de första förädlingsstegen för 
vissa råvaror. En siffersatt beskrivning av skogens betydelse utanför skogssektorn innebär 
dock stora gränsdragningsproblem, och här görs därför inga teoretiska skattningar av dagens 
”skogliga andelar” i olika branscher eller värdekedjor. I ett samhälle fritt från fossila material 
och energikällor väntas skogens roll öka betydligt. 
 

Utbildningsnivåer 
Det finns få sammanställningar över utbildningsnivåerna på den skogliga arbetsmarknaden 
regionalt. Av tabell 3 framgår att gymnasial utbildning med inriktning samhällsbyggnad och 
byggnadsteknik, samt naturbruk, är en mycket vanlig utbildningsbakgrund (cirka 50%) inom 
primärproduktionens sex största företagsinriktningar. Förgymnasial utbildning var näst 
vanligast (cirka 30%), följt av eftergymnasiala utbildningar (cirka 20%), då främst breda och 
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samhällsorienterade sådana. Knappt 1 procent hade forskarutbildning. Utbildningsnivåerna i 
den skogliga primärproduktionen påminner om bilden i den agrara primärproduktionen.7 
 
Tabell 3. Utbildningsnivåer hos personer sysselsatta inom sex vanliga företagsinriktningar i den 
skogliga primärproduktionen i Västra Götaland 2016. Avrundade värden. 

Företagsinriktning (SNI) 

För-
gymnasial 
utbildning 
- 9 år eller 

kortare 

Gymnasial 
utbildning 
2- eller 3-

årig 

Efter-
gymnasial 
utbildning  

Forskar-
utbildning 

Total 

02101 Skogsägare                                                    880 1160 620 10 2670 

02200 Avverkningsföretag                                            140 350 50 5 545 

02102 Skogsskötselföretag                                           120 310 80 <5 510 

02409 Övriga serviceföretag till skogsbruk                          10 50 40 <5 100 

02109 Övriga skogsbruksföretag <5 20 10 <5 40 

02401 Virkesmätningsföreningar                                      <5 20 10 <5 40 

Summa 1160 1900 800 20 3890 

Källa: SCB 

 
Ett liknande mönster kan ses i tabell 4, som visar utbildningsnivån inom de 10 vanligaste 
företagsinriktningarna inom förädling av skogsråvara. Gymnasial utbildning är vanligast även 
här (drygt 50%), men utöver samhällsbyggnad och byggnadsteknik, samt naturbruk, är 
företagsekonomi, handel och administration vanliga inriktningar. Till skillnad mot 
primärproduktionen är eftergymnasial utbildning vanligare (knappt 30%) än förgymnasial 
utbildning (knappt 20%) på förädlingsföretagen. De vanligaste eftergymnasiala utbildningarna 
rör samhällsbyggnad och byggnadsteknik, samt företagsekonomi, handel och administration. 
Utbildningsnivån är alltså något högre inom förädlande företag än inom primärproduktionen, 
men även här var andelen forskarutbildade under 1 procent. Eftergymnasial utbildning verkar 
vara vanligare hos de skogsförädlande företagen jämfört med livsmedelsförädlande industri. 
 
Tabell 4. Utbildningsnivåer hos personer sysselsatta inom 10 vanliga företagsinriktningar inom 
förädling av skog i Västra Götaland 2016. Avrundade värden. 

Företagsinriktning (SNI) 

För-
gymnasial 
utbildning 
- 9 år eller 

kortare 

Gymnasial 
utbildning 
2- eller 3-

årig 

Efter-
gymnasial 
utbildning  

Forskar-
utbildning 

Total 

17220 Industri för hushålls- och hygienartiklar av papper 100 410 830 30 1370 
17129 Övrig pappers- och pappindustri 160 470 160 <5 790 
16231 Industri för monteringsfärdiga trähus 160 420 170 <5 750 
17122 Annan tryckpappersindustri 130 450 80 <5 660 
16239 Industri för övriga byggnads- och inredningssnickerier 140 420 80 <5 640 
17211 Wellpappindustri 120 340 90 <5 550 
16101 Sågverk 120 190 90 10 410 
16102 Hyvlerier 90 230 30 <5 350 
17290 Industri för andra pappers- och pappvaror 70 170 60 <5 300 
16233 Industri för träfönster 70 160 40 <5 270 
Summa 1160 3260 1630 40 6090 

Källa: SCB 
 

 
7 Morgondagens kompetenser i livsmedelsproduktionen - En explorativ studie med fokus på Skåne, Västra 
Götaland och Östergötland. Region Skåne, Region Östergötland och Västra Götalandsregionen. 2019 
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Forskning och utveckling 
Den svenska skogliga forsknings- och utvecklingskartan präglas starkt av den sektorsroll som 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har, men även av de roller som de stora skogsbolagens 
egna utvecklingsavdelningar samt forskningsinstitutet Skogforsk spelar. Dessa aktörer 
bedriver huvudsakligen sina forskningsverksamheter på andra platser, och Västra Götalands 
styrkor finns främst inom råvaruförädling och industriell användning av förädlad skogsråvara. 
Exempelvis bedrivs högklassig forskning för en hållbar utveckling med bas i skogliga värden 
vid Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Skövde, Högskolan i 
Borås och Högskolan Väst, men även vid RISE, IVL Svenska Miljöinstitutet och andra 
kunskapsintensiva miljöer.  
Flera miljöer bidrar till innovationssystemet genom att omsätta forskningsrön i praktisk och 
kunskapsintensiv utveckling. En utvecklingsplattform med skogsägare i centrum har tagit 
form vid Gröna Klustret Nuntorp, och Naturbruksskolan Svenljunga har i uppdrag att 
möta branschens behov av praktiska försök och demonstrationer. Det bedrivs 
testbäddsverksamhet inom design och trä på Stenebyskolan, och en utvecklingsmiljö inom 
biobaserade material är placerad på Wargön Innovation. Dessa miljöer bildar tillsammans 
med Västra Götaland sex science parks, som beskrivs nedan, en rik mylla för forskning och 
utveckling. 
 

 
Figur 3. Viktiga miljöer för skogliga innovationer i Västra Götaland. 

 
 
Innovatum Science Park i Trollhättan har sin bas i industriell teknik och fokuserar på hållbar 
industri, blå näringar samt energi. Här finns bland annat en projektarena, inkubator och ett 
science center. Automation och annan industriell kompetens för utveckling av det industriella 
träbyggandet är ett exempel på parkens relevans för skogssektorn. 
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Science Park Skövde delar Högskolan i Skövdes profileringar mot industri och IT. Fokus 
ligger på simulering, beslutsstöd och spel för underhållning och lärande. De möjliga 
kopplingarna till en allt mer digitaliserad, mekaniserad och automatiserad skogssektor är 
många och tydliga. 
 
Science Park Borås i Textile and Fashion Centre i Borås fokuserar främst på textil, handel 
och logistik, samt samhällsutveckling. Hållbar design och cirkularitet är två nyckelområden. 
Parken möjliggör bland annat tillämpat arbete med skogliga material inom textilindustrin. 
 
Sahlgrenska Science Park verkar inom life science vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i 
Göteborg. Parken samlar det västsvenska life science-klustret och erbjuder en inkubator. 
Innovationer från skogsråvara inom exempelvis sårvård eller engångsförkläden bär på stor 
potential. 
 
Lindholmen Science Park i Göteborg verkar främst inom framtidens mobilitet för människor 
och gods och driver nationella program, arenor och satsningar inom transport, IKT och media. 
Fokuseringen på artificiell intelligens (AI) är exempel på intressant satsning för skogssektorn. 
 
Johanneberg Science Park finns vid Chalmers i Göteborg och fokuserar på energi, material 
och samhällsbyggnad. Parken är värd för det Västsvenska kemi- och materialklustret, och har 
under en längre tid arbetat med skogliga alternativ till fossila kemikalier och material. 
 
Det finns en betydande potential i att sammanföra aktörerna längs befintliga och potentiellt 
framväxande värdekedjor i syfte att skapa erfarenhetsutbyte, gemensamt lärande och insatser i 
samverkan. Områden där ökad förädling och nya innovationer kan lämna viktiga bidrag till en 
skogligt baserad bioekonomi innefattar exempelvis kemikalier, energi, bränsle, drivmedel, 
plast, textil, möbler, hygienprodukter och olika tillämpningar inom fordon såsom kompositer.  
 
Träbyggnad är ett strategiskt mycket viktigt område som kan utvecklas i samverkan mellan 
aktörer med olika kompetenser och resurser. I Sverige utgör de träbaserade byggprodukterna 
drygt 10 procent av marknaden, och resten består av betong och liknande. I ett europeiskt 
perspektiv är andelen träbaserade byggprodukter visserligen hög i Sverige, men väldigt låg i 
relation till exempelvis potentialen att lagra in koldioxid.8 
 

Fokusområden 
Skogsprogrammet Västra Götaland har fyra fokusområden: Skogarna, Innovationerna, 
Företagen och Människorna. Nedan beskrivs viktiga möjligheter och utmaningar inom 
respektive område, några utvalda målområden och på insatser att genomföra i samverkan. 
 

 
8 Ny EU-skogsstrategi för 2030. Europeiska kommissionen 2021. 
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Skogarna – Varierade skogar med hög tillväxt och biodiversitet 

Potentialen i ökad skoglig tillväxt behöver tas omhand för att minska koldioxidhalten i 
luften och göra samhället fossiloberoende. Klimatförändringarna skapar redan 
idag utmaningar i skogsbruket. Skogen i Västra Götaland ägs till absolut största delen 
av många enskilda ägare med relativt små fastigheter, vilket bidrar till variation också i 
skogen. En mer aktiv skötsel för ökad produktion och hög kvalitet och effektivitet i 
naturvårdsarbetet fordrar kunskap och engagemang hos skogsägarna. Det krävs 
insatser för en fungerande grön infrastruktur och ytterligare ansträngningar för att 
minska skogsbrukets skador på kulturlämningar. Vidare måste ytterligare insatser till 
för att nå balans mellan klövvilt och foder i skogen. 

Ökad och värdefull tillväxt   
Den växande efterfrågan på alternativ till fossila material sätter fokus på skogen och 
skogsbruket. Skogen kan leverera råvara till det framtida fossilfria samhället och 
samtidigt leverera andra viktiga ekosystemtjänster. Den svenska skogens tillväxt bedöms, 
inom dagens skogspolitiska ramar och krav på hänsyn, kunna öka med 20 procent till 2050 
jämfört med idag.9 En ökad tillväxt innebär också en ökad inlagring av kol då skog som växer 
snabbare lagrar in mer koldioxid från atmosfären. Eftersom skog också behöver undantas från 
produktion för naturvårdsändamål behöver produktionen öka på övriga arealer. En annan 
komplicerande faktor på vägen mot bioekonomin är att skogen påverkas av snabba 
klimatförändringar. Skogsbruket behöver anpassas för att hantera högre temperaturer, längre 
torrperioder, kortare vintrar och periodvis mer nederbörd. För att klara de mål som finns för 
skogsbruket krävs god planering och anpassad skogsskötsel. Några viktiga faktorer för att 
uppnå en ökad tillväxt är aktiv skötsel i form av rätt plantval, diversifiering av trädslag, 
röjning och gallring i rätt tid, klimatanpassning och ståndortsanpassning, liksom att minimera 
effekterna av skogsskador. 
  
Utvecklade natur- och kulturmiljövärden 

Naturvärden och grön infrastruktur  

I Västra Götaland finns många skogsområden med höga naturvärden av olika slag. Ofta är 
dessa områden relativt små och fragmenterade. Det råder brist på vissa miljöer och en 
förstärkning av fungerande nätverk av ädellövskog, sandbarrskog, tallskog och lövrika miljöer 
är eftersträvansvärt. Det finns potential att höja kvaliteten och effektiviteten både i frivilliga 
avsättningar och hänsynsåtgärder och skötseln i skyddade områden. Vissa naturvärden gynnas 
av att lämnas orörda för fri utveckling medan andra är beroende av rätt typ av skötsel. Det är 
också möjligt att med aktiva insatser skapa eller utveckla naturvärden. För att stärka den 
ekologiska funktionen i produktionslandskapet behöver brukningsmetoderna anpassas till 
platsens förutsättningar. Hyggesfria metoder kan vara särskilt lämpliga i bestånd som 
kräver kontinuitet men samtidigt tål ett visst mått av brukande. Sådana metoder som alternativ 
till trakthyggesbruk är ett sätt att kombinera virkesproduktion och utvecklade naturvärden. 
 
Skog och vatten  

Vatten är viktigt för skogen och skogsbruket påverkar vatten. Vattendrag omfattar ofta flera 
fastigheter och det är särskilt lämpligt med ett landskapsperspektiv i planeringen av åtgärder 
vid vatten. Blå målklassning är ett bra verktyg för att säkerställa rätt hänsyn till olika typer av 

 
9 Skogsskötsel med nya möjligheter - Rapport från Samverkansprocess skogsproduktion Skogsstyrelsens rapport 
2019/24 
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vattendrag. Både konkreta insatser och kunskapshöjande aktiviteter genomförs inom regionala 
nationella projekt. 
 
Miljömål  

Många insatser görs idag av både markägare och skogsbruket för att förbättra miljötillståndet i 
skogen, t.ex. arbetet med målbilder för god miljöhänsyn och framtagandet av en 
branschgemensam policy för att minska körskador på skogsmark. Effekterna av de senaste 
årens hänsyn och naturvårdsarbete inom skogsbruket är exempelvis att volymen död ved och 
andelen äldre lövskog ökar. Trots det nås inte miljömålet levande skogar och mer behöver 
göras. Ett mer variationsrikt skogsbruk är ett av etappmålen för biologisk mångfald, målet har 
inte nåtts. 
 
Kulturmiljövärden  

Kulturmiljövärden och kulturhistoriska spår är viktiga för förståelsen av vår historia och 
skogens betydelse för tidigare generationer. I Västra Götaland har människor funnits under 
mycket lång tid, och spår finns i princip överallt. I Västra Götaland finns fler kända 
fornlämningar än i något annat län. Skadenivån för de kända och registrerade 
kulturlämningarna är fortsatt hög vid skogsbruksåtgärder, där markberedning och plantering 
står för en mycket stor del. Dessutom är en stor del av alla lämningar oregistrerade, vilket 
innebär utmaningar för skogsbruket.  
 
Balans mellan klövvilt och foder 
Balans mellan klövviltstammar och fodertillgång är centralt för både virkesproduktion och 
miljövärden i Västra Götaland. Det samlade betestrycket från älg, rådjur, dov- och kronvilt 
påverkar skogen och skogsbruket i hög grad. Älgförvaltningen har som övergripande mål att 
älgstammen ska vara livskraftig, av hög kvalitet och i balans med betesresurserna. Ett tecken 
på att det inte råder balans i Västra Götaland är att älgbetesinventeringen (Äbin)10 visar på 
större skador än den målsättning som är antagen. Balansen är viktig för tillväxten, den 
biologiska mångfalden, upplevelsevärdena och viltstammarna. Gran är mindre utsatt för bete, 
och som följd av det höga betestrycket sker föryngring med gran även på marker där det 
lämpligaste trädslaget egentligen är tall eller andra trädslag. Det kan bero på skogsägarens val 
eller att andra trädslag inte överlever betet. Utvecklingen är problematiskt av flera skäl. Det 
innebär att både biodiversiteten och mängden viltfoder minskar. Gran på tallmark innebär 
också lägre produktion, försämrad ekonomi och skogen blir sämre rustad att möta 
klimatförändringarna. Betestrycket påverkar även möjligheten till etablering av andra trädslag 
tex snabbväxande lövträd eller ädellöv. Nyetablering av RASE arterna (rönn, asp, sälg och ek) 
minskar också kraftigt på grund av betestrycket och kan påverka biodiversiteten negativt. 

 
10 Genomförs som samarbete mellan Skogforsk och Skogsstyrelsen, där Skogsstyrelsen har uppdraget att 
rapportera resultaten. Detta görs i ett interaktivt verktyg, som hittas här: Abin Rapport (skogsstyrelsen.se)  



 

15 
 

Målområde 1: Stärk förutsättningarna för ökad och värdefull tillväxt i skogen 

Mål:  
 Potentialen i ökad tillväxt realiseras genom aktiv och anpassad skogsskötsel.  
 Ökat intresse hos skogsägare att arbeta aktivt med skogsskötsel, genom ökad 

kunskap och engagemang.  
 Skogarna i Västra Götaland rustas för ett förändrat klimat, bland annat genom 

metodutveckling och erfarenhetsutbyte mellan skogssektorns aktörer samt 
deltagande i forskningsprojekt.  

Möjliga insatser:  

 Samarbeta inom ramen för genomförandet av de 88 punkterna för ökad tillväxt som 
identifierades inom Samverkansprocess för ökad skogsproduktion. Skogsstyrelsen 
bedriver arbetet i projektet Hållbar ökad tillväxt, och samarbete i gemensamma 
rådgivningskampanjer och utbildningar kan öka effekten av aktiviteterna. 

 Sammanför aktuell forskning/forskningsresultat om exempelvis skogsskötsel och 
klimatanpassning av skogsbruket med skogsbrukets aktörer i form av till exempel 
en seminarieserie.  

 Fokusera på kompetenshöjande åtgärder såsom rådgivning och skogsdagar om 
exempelvis skogsskötsel och klimatanpassning med skogsägare som målgrupp. 

 Undersök förutsättningarna för en skogsbruksakademi riktad till skogsägare, med 
konkret kursverksamhet som belyser breda och olika perspektiv. 

 
 

Målområde 2: Utveckla skogarnas natur- och kulturmiljövärden 

Mål:  

 Ökad kvalitet och effektivitet i naturvårdsarbetet genom ökad kunskap och 
implementering av målbilder för god miljöhänsyn.  

 Ökade kunskaper hos aktörer som påverkar landskapet avseende rätt åtgärd 
på rätt plats, genom ökad kunskap och samsyn.  

 Minskade skador på kulturlämningar vilket ska ske som en följd av ökad 
samverkan och kunskap.  

Möjliga insatser:  
 Samarbeta för en ökad användning av Målbilder för god miljöhänsyn med 

skogsbrukets aktörer och skogsägare som målgrupper.  
 Peka ut prioriterade målbilder för respektive landskapstyp i Västra Götaland.  
 Genomför kunskapshöjande och målgruppsanpassade aktiviteter riktade till 

skogsägare och skogsvårdsentreprenörer om naturhänsyn vid olika 
skogsbruksåtgärder, inklusive aktiva åtgärder för att skapa naturvärden.  

 Inspirera om möjligheterna med hyggesfria metoder.  
 Stärk arbetet med markägarinitierat frivilligt formellt skydd genom att samarbeta 

inom myndigheternas Komet-metod.  
 Samarbeta för bredare spridning av de aktiviteter som genomförs inom pågående 

projekt om skogens vatten.  
 Utveckla samverkan för att öka samsynen om hänsyn till kulturlämningar. 
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Målområde 3: Skapa balans mellan klövvilt och foder i skogen 

Mål:  
 Det råder balans mellan foder och vilt i Västra 

Götaland, vilket skapar förutsättningar att föryngra med rätt trädslag.  
 Målen för skador nås, genom att myndigheter, markägare och jägare tar 

gemensamt ansvar för att agera i enlighet med målen.  
 Planer, beslut och uppföljningar inom viltförvaltningen 

baseras på relevanta faktaunderlag.  
 Goda förutsättningar för arbetet i viltförvaltningssystemet som engagerar 

såväl kvinnor som män, bland annat genom ökad dialog om behov och stöd.  
Möjliga insatser:  

 Arbeta för ökad kännedom och samsyn om det samlade betestryckets konsekvenser, 
samt om behovet av foderskapande åtgärder och en god dialog mellan 
viltförvaltningens alla aktörer. 

 Verka för att planer utformas utifrån de faktaunderlag som finns, exempelvis 
avseende skadeläge, foderprognoser och viltstammarnas kvalitet, samt att 
efterlevnaden följs upp.  

 Undersök vilket stöd som efterfrågas i olika delar av förvaltningssystemet för att ge 
goda förutsättningar för välfungerande arbete och engagemang från både kvinnor 
och män. 
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Innovationerna – Värdekedjorna, förädlingen och forskningen 
 
Det vilar en outnyttjad potential i dagens värdekedjor med bas i skogen. Men byggandet 
i trä kräver kunskap, och utvecklingen av träbaserade kemikalier, plaster, textiler och 
drivmedel långsiktiga spelregler. Andra framtidsområden omfattar hygienprodukter 
och möbler. Digitaliseringen, artificiell intelligens, autonoma maskiner, design och 
affärsutveckling kan bidra till effektiviteten, lönsamheten och klimatnyttan i produkter 
och tjänster med skogligt ursprung. Det innovationsstödjande systemet bör kunna skapa 
medel till forskning och strategiska satsningar i klass med skogssektorns storlek och 
framtida roll. Idag går relativt små innovationsresurser till skogssektorn. Samverkan 
med andra regioner och länder bör stärkas, och offentlig sektor kan stimulera skogliga 
innovationer med hjälp av upphandling i större utsträckning. 
 

Utveckling av värdekedjor 
Det krävs fler innovationer från skogsråvara på marknaden för att ersätta fossila material, 
produkter och energibärare. Vinsterna är många gånger flera, exempelvis kan träbyggandet 
göra byggsektorn till en kolsänka istället för en utsläppskälla. Trots att träbyggandet är en 
nyckel för ekonomin och produktutveckling inom träförädling, har efterfrågan utvecklats 
svagt i Västra Götaland. Det råder missuppfattningar om brandrisk och beständighet, samt 
okunskap om fördelarna vid byggnads-, användnings- och nedmonteringsfaserna.  
 
Västra Götalands skogar kan inte svara mot bioekonomins alla behov, varken i volym eller 
funktion. Därför bör värdekedjorna utvecklas för ta vara på träråvarans fulla värde och med 
fokus på ökad resurseffektivitet, livslängd, återanvändning och återvinning. Aktörer längs 
hela värdekedjan bör samverka i syfte att dela erfarenheter och gemensamt bygga kunskap 
och kapacitet. 
 

Innovationsstöd 
De aktörer som ska främja innovation och företagande i Västra Götaland, såsom science 
parks, arbetar sedan länge med tillämpningar inom möjliga värdekedjor med skoglig bas, 
såsom textil, plast och kemikalier. Västra Götalands innovationsfrämjande system för de 
skogliga värdekedjorna har sitt fokus på de marknadsnära stegen, men behöver även möta 
behoven i de tidigare leden. Forskning och utbildning på det skogliga området, liksom de 
stora skogsbolagens utvecklingsarbete, bedrivs i huvudsak på andra håll i landet. Därför är 
uppkopplingen mot dessa viktig. Antalet skogsägare i Västra Götaland är mycket stort, och 
många skogsföretag saknar resurser för att själva bedriva eller aktivt delta i utvecklingsarbete. 
Därför behövs aktörer som gör det lättare för fler att ta del av, och tillämpa, ny kunskap och 
teknik. Det behöver även bli enklare för start-ups och entreprenörer att utvecklas, exempelvis 
genom inkubatorer eller rådgivning. Det finns en stor potential i att sammanföra nya, 
innovativa småföretag med större etablerade aktörer. Innovationsarbetet kan accelereras 
genom öppna test- och demonstrationsmiljöer, där riskerna i utvecklingsprojekt kan delas 
mellan aktörerna och gemensamt lärande underlättas. Den offentliga sektorn kan medverka 
till att fler produkter och tjänster får fäste på marknaden genom att utveckla kraven inom 
upphandling av produkter och tjänster. 
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Strategisk forskning och utveckling 
Det krävs ambitioner, gemensamma ansträngningar och långsiktighet för att skapa strategiska 
satsningar inom forskning och utveckling. Därför behövs effektiva former för samverkan 
mellan, och inom, näringslivet, forskningen och den offentliga sektorn, såväl regionalt som 
nationellt och internationellt. Idag deltar aktörerna i Västra Götaland i, eller är uppkopplade 
mot, initiativ och verksamheter som bedrivs i andra regioner eller länder. Många initiativ tas 
dock i ”fickor” inom gruppen av skogliga intressenter, och kännedomen om dessa hos andra 
behöver öka. För att öka samordningen av initiativ, samt för att identifiera och agera på nya 
möjligheter krävs att de skogliga intressenternas behov görs tydliga. Det möjliggör 
gemensamma initiativ till strategisk samverkan inom och utanför länet, bland annat för att 
påverka policyutveckling, öka deltagandet i forsknings- och utvecklingsprojekt, eller bidra till 
olika etableringar i länet. Många gånger krävs både en kritisk massa av aktörer, och en 
genomtänkt finansieringsplan, för att attrahera samarbetspartners, forsknings- och 
utvecklingsmedel, eller andra tillgångar. Genom effektiva former för dialog och samverkan 
mellan aktörerna i Västra Götaland blir det möjligt att skapa strategiskt viktiga satsningar med 
mindre resurser. 
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Målområde 1: Utveckla befintliga och nya värdekedjor 

Mål: 
 Betydligt stärkt lönsamhet i värdekedjor med bas i skogliga värden, dels genom 

effektiviseringar och tillämpning av nya innovationer och kunskaper i befintliga 
värdekedjor, dels genom att nya värdekedjor skapats.  

 Ökat byggande i trä, till följd av att fler fått kunskap och kompetens kring både 
byggandet och nyttan för klimatet.  

 Nya hållbara produktions- och förädlingskedjor med större effektivitet, delvis 
på grund av den stimulerande effekt träbyggandet utövar på ekonomin i den 
träförädlande industrin. 

 Effektiva samarbeten mellan privata och offentliga intressen längs 
värdekedjorna i den skogliga sektorn, vilket ökar sektorns konkurrenskraft som 
helhet.  

 Fler företag med koppling till skogliga värdekedjor etableras i Västra 
Götaland, med syftet att vara en del av den positiva utvecklingen på området. 

Möjliga insatser:  
 Vidareutveckla klustren inom träbyggnad, kemikalier, plast, textil, 

energi/bränsle/drivmedel, möbler, tillämpningar inom fordon och hygienprodukter. 
 Tag fram och kommunicera beskrivningar av produktions- och förädlingssystem för 

skogsråvaror i Västra Götaland. 
 Verka för ökad träbyggnation, bl.a. genom kunskap- och kompetenshöjande insatser 

mot arkitekter, byggingenjörer, byggherrar och kommunala översiktsplanerare samt 
tjänstepersoner inom upphandling och andra fastighetsfrågor i offentlig sektor. 

 Identifiera teknologier som kan öka förädlingsgraden i respektive värdekedja, och 
skapa en färdplan för att introducera dem. 

 Beskriv möjligheterna med digitalisering, artificiell intelligens, autonoma maskiner 
och redskap, samt andra möjliggörande tekniksprång, och skapa samverkansprojekt 
för att realisera dem. 

 Systematisera omvärldsbevakningen och beskriv affärsmöjligheterna kopplade till 
utvecklingen på potentiella exportmarknader. 

 Paketera Västra Götalands skogliga sektor på ett sätt som attraherar 
företagsetableringar. 
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Målområde 2: Vidareutveckla det innovationsstödjande systemet 

Mål:  
 Ett effektivt innovationsstöd för produkter och tjänster längs hela de skogligt 

baserade värdekedjorna, med ökad kapacitet att attrahera forskningsfinansiering 
och andra större satsningar som följd.  

 Ett strukturerat arbetssätt hos Västra Götalands science parks för att 
stimulera innovationer med skoglig bas, med utveckling av både start-ups och 
små och medelstora företag. 

 En god kännedom om det innovationsstödjande systemet hos start-ups och 
entreprenörer inom värdekedjor med ursprung i skogen, vilket gör att de får 
effektivt stöd att växa och utvecklas under hela sin utvecklingsresa, exempelvis 
genom inkubatorer eller rådgivning.  

 Västra Götaland har en ledande roll i frågor om forskning och utveckling för 
en framtida skoglig bioekonomi, något som avspeglas i goda möjligheter att testa, 
demonstrera och skala upp skogliga innovationer.  

 Privata och offentliga aktörer i det innovationsstödjande systemet har effektiva 
former för att mötas, vilket gynnar utbyte av idéer, lösningar och erfarenheter. 

 Offentlig upphandling används som verktyg för att stödja innovationer från 
skogen, bland annat genom att bidra till att skapa en tidig hemmamarknad. Likaså 
kan privata aktörer enkelt få hjälp att ställa om från fossila till skogliga produkter. 

Möjliga insatser:  
 Etablera en utvecklingsarena som adresserar de frågor som är relevanta i de tidiga 

faserna av skogliga värdekedjor. 
 Skapa ett forum varigenom aktörer i det innovationsstödjande systemet kan 

samordna insatser, utbyta erfarenheter eller utforska nya möjligheter tillsammans, 
bland annat för att stödja tjänsteinnovationer med skogen som bas. 

 Gör en riktad satsning på stöd till start-ups, entreprenörer och småföretag för att 
stimulera affärer och innovationer i befintliga och framväxande värdekedjor med 
skoglig koppling. 

 Initiera ett samverkansprojekt för science parks och andra utvecklingsaktörer i 
Västra Götaland som vill delta i vidareutvecklingen av det innovationsstödjande 
systemet med fokus på innovationer med skoglig bas. 

 Undersök intresset för ett samverkansprojekt för regioner, kommuner och andra 
offentliga verksamheter för att öka förmågan att använda upphandling som verktyg 
för att stimulera fler innovationer. 
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Målområde 3: Satsa strategiskt på forskning och utveckling 

Mål:  
 Ökad kunskap om och förståelse för behoven hos de skogliga intressenterna, 

med ett aktivt arbete att löpande fånga upp och ta omhand dessa. 
 Samverkan med lämpliga parter både inom och utanför Sverige, med flera 

strategiska satsningar för att skapa synergier med initiativ i deras regi. 
 Strategiska satsningar i Västra Götaland som attraherar intresse från aktörer 

utanför länet, vilket bidrar till att skapa en kritisk massa av kunskaper, erfarenheter 
och perspektiv. 

 Ett utvecklat samarbete med andra regioner kring att stimulera en skoglig 
bioekonomi, och därigenom ökat deltagande bland Västra Götalands aktörer i 
satsningar på forskning och utveckling, exempelvis inom nationella 
forskningssatsningar eller Horizon Europe.  

 Starka kluster av intressenter som utgör relevanta och professionella motparter i 
dialogen på nationell och internationell nivå kring strategiska satsningar. 

Möjliga insatser:  
 Skapa ett Västsvensk forum för strategisk samverkan kring forskning och 

utveckling inom de skogliga områdena, i syfte att positionera Västra Götaland 
strategiskt samt attrahera mer forskningsmedel. 

 Undersök och beskriv behoven hos de skogliga intressenterna i Västra Götaland, 
avseende kunskap, teknik och affärsutveckling. 

 Presentera en samlad bild över Västra Götalands aktörer och resurser kopplade till 
befintliga och framtida värdekedjor med skogen som bas (t ex företag, 
forskargrupper, projekt och samverkansmiljöer). 

 Gör en sammanställning över relevanta satsningar för ökad förädling och innovation 
inom de skogligt baserade värdekedjorna i Sverige och Europa, och identifiera 
därefter strategiska samverkansparter (regioner, kluster, projekt etc.). 

 Identifiera de viktigaste kanalerna för påverkan med avseende på policyutveckling 
samt forskning och utveckling, och tydliggör rollerna i påverkansarbetet.  

 Stimulera bildandet av intressentkonstellationer för att omhänderta avgränsade 
frågor, exempelvis per material- eller produktområde (t ex bioplast) eller 
teknikområde (t ex bio-CCS). 

 Inom ramen för skogsprogrammet stötta med kontakter, för att på så sätt öka 
deltagandet av aktörer från Västra Götaland i forskningsinsatser. 
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Företagen – Näringslivsutveckling på landsbygden  
 
Ett lönsamt, skogsbaserat näringsliv på landsbygder baseras för de flesta skogsägare på 
leverans av virkesråvara. I Västra Götaland är ca 4 000 personer sysselsatta inom 
skogsbruket och skogen ägs till 80 procent av enskilda skogsägare. Antalet skogsägare 
överstiger 46 000. Skogen är förutom en möjlighet för leverans av virkesråvara också 
bas för ett småskaligt företagande inom besöksnäringen, förädling av trä och förädling 
av livsmedel samt jakt. Detta mångbruk av skogen syns sällan i statistiken, inte minst 
vad gäller tjänsteföretagen och företagen är inte heller alltid organiserade i 
branschföreningar och liknande. Det saknas även kunskap om mångbrukets roll för 
skogsgården och dess affärsmässiga potential.  
 
Av de över 46 000 skogsägarna bor tre av fyra i samma kommun där också deras 
skogsinnehav återfinns. Undersökningar visar på en stor variation av vilka mål skogsägarna 
har med sitt skogsägande. Ekonomiska, sociala och miljömässiga värden ges olika stor 
dignitet11 och fyra av fem privata skogsägare anger att det primära skälet till skogsinnehav 
handlar om identitet och arv.12  
  

Affärsmöjligheter och värden 
Utöver att garantera tillgången på trä är icke-träbaserad skogliga ekonomiska verksamheter 
såsom besöksnäring viktigt för att diversifiera lokala ekonomier och arbetstillfällen på 
landsbygden. Skogen har dessutom stora värden för människors rekreation, friluftsliv och 
hälsa och att öka kunskapen om skogen och dess olika värden kan ge olika positiva effekter. 
 

Entreprenörskap och företagande 
Västra Götalands stora antal små och enskilda skogsägare, där enbart en liten andel har det 
som sin primära inkomstkälla samt avsaknaden av stora bolag med utvecklingsresurser, 
medför behov av nya sätt för företag att få del av stöd för affärsutveckling, utbyta erfarenheter 
samt att lära och agera tillsammans. Det kan exempelvis handla om lokala och regionala 
samverkansfora för skogsägare, besöksnäring och friluftsorganisationer men också 
möjligheter för skogsägare att ta del av och adressera behov av forskningsinsatser och 
affärsstöd utifrån den mindre skogsägarens behov. 
 

Digital och fysisk infrastruktur 
Både fysisk och digital infrastruktur är avgörande för näringslivsutveckling på landsbygden, 
men skogsrelaterade företags behov i Västra Götaland är inte beskrivna och kommunicerade.  
Den grundläggande transportinfrastrukturen är av stor betydelse för många landsbygdsföretag, 
inte minst de med skoglig bas, och kvalitén på det finmaskiga vägnätet behöver uppgraderas. 
Vidare finns stora ekonomiska och klimatmässiga möjligheter i att flytta över en större del av 
de skogliga transporterna från väg till järnväg, men det förutsätter att järnvägsnätet byggs ut 
för att öka kapaciteten. 

 
11 Haugen, K., Karlsson, S. & Westin,K. 2016. New forest owners: Change and continuity in the characteristics 
of Swedish non-industrial private forest owners (NIPF Owners) 1990-2010. Small-scale Forestry 15:553-550. 
12 Bjärstig, T. & Sténs, A. 2018. Social values of forests and production of new goods and services: the views of 
Swedish family forest owners. Small-scale Forestry 17(1):125-146 
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Målområde 1: Stimulera entreprenörskap och företagsutveckling 

Mål:  

 Ökad lönsamhet för skogsägare genom att de företagsutvecklande insatserna når 
skogsbruksföretagare i ökad grad. 

 Innovationssystemet i Västra Götaland fungerar bra för utveckling av skogliga 
entreprenörer och företag. 

 Mer samverkan där enskilda skogsägare och andra mångbrukare av skog 
ingår, vilket stärker entreprenörskapet och företagandet. 

 Ökat nyttjande av utvecklingsmöjligheterna hos skogssektorns företag, så att 
nyttjandegraden kan jämföras med andra branscher som också har många mindre 
företag. 

Möjliga insatser:  

 Bidra till att etablera en skoglig utvecklingsplattform. Visa på skogens roll för 
ekonomi och rekreation i Västra Götaland. 

 Ta reda på vilket sätt befintliga företagsutvecklande insatser i Västra Götaland 
bättre kan möta skogsägarnas behov. 

 Undersök hur innovationssystemet kan anpassas till situationen, och möjliggör 
behovsdrivna sammanhang att samverka inom. 

 Skapa kampanjer i samverkan med branschföreningar och dylikt i syfte att nå ut till 
etablerade och potentiella entreprenörer och företag. 

 
 

Målområde 2: Öka kunskapen om skogens många affärsmöjligheter och värden 

Mål:  

 Ökad kännedom om skogens olika affärsmöjligheter, så att lönsamheten ökar 
och fler skogsgårdar väljer att bredda sin inkomstbas. 

 Fler företag inom mångbruk av skog i Västra Götaland som följd av tillgången 
på ett växande kunnande här. 

 Ökad lönsamhet och företagande inom mångbruk av skog till följd av 
affärsmässiga samarbeten 

Möjliga insatser:  
 Ta fram kunskaper och kommunicera en övergripande beskrivning av nuläget. 
 Sätt fokus på frågan tillsammans med branschföreningar, ekonomiska rådgivare och 

kreditgivare. 
 Underlätta för affärsutveckling för skogens många värden. 
 Etablera samverkansforum mellan skogsägare, friluftsorganisationer och 

besöksnäring. 
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Målområde 3: Utveckla samverkan mellan skogsägare, besöksnäring och 
friluftsliv 

Mål:  
 Fler affärsmässiga samarbeten hos företag inom besöksnäring och skogsägare, 

vilka upplevs som självklara och väl fungerande. 
 Hög kännedom om Västra Götalands skyddade skogsområden, och deras 

attraktionskraft kommer både besökare och entreprenörer till godo. 
 God samverkan mellan friluftslivets organisationer och skogsägarna, vilket 

leder till att de drar nytta av varandra. 
 Ökad kännedom om skogen och dess betydelse för lärande, rekreation och 

hälsa, så att fler människor får en närmare relation till skogen. 
Möjliga insatser:  

 Branschorganisationer möts för utveckling av affärsmässiga upplägg för turism och 
skogsägare.  

 Bättre nyttjande av skyddad skogsmark för besöksnäring och friluftsliv. 
 Mötesplatser för friluftsorganisationer och skogsägare etableras, vilket underlättar 

för kunskapsinsatser och liknande. 
 

 

Målområde 4: Förstärk den digitala och fysiska infrastrukturen 

Mål:  

 Ökad prioritet av investeringar i fysisk infrastruktur i Västra Götaland med 
hänsyn till behoven i skogssektorn, genom att skogsnäringens behov är kända och 
kommunicerade. 

 Färre brister i det finmaskiga vägnätet till följd av dialog och påverkan. 
 En större andel av skogstransporterna flyttas till järnväg, vilket bidrar till ökad 

effektivitet och ekonomisk nytta. 
 Utveckling av den digitala infrastrukturen så att inga företag i den skogliga 

sektorn hämmas av exempelvis bristande mobiltäckning eller avsaknad av 
bredband. 

Möjliga insatser:  

 Utreda och belysa brister i fysisk och digital infrastruktur kopplat till skogen som 
näring. 

 Kartlägg skogsföretagens behov av exempelvis mobiltäckning och vägar med viss 
bärighet. 

 Initiera samverkansprojekt mellan intressenter i skogssektorn och aktörer med 
mandat att påverka infrastruktursatsningar. 
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Människorna – Kompetensförsörjning, jämställdhet och 
attraktionskraft 
 
Det saknas personal med typisk skogsutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå, 
men det krävs även nya kompetenser för att möta digitaliseringen, nya marknadsvillkor 
och den tekniska utvecklingen. Den regionala bilden är bristfällig och det behövs bättre 
kunskap om både möjligheter och utmaningar för kompetensförsörjning. Skogssektorn 
har ökat sin självinsikt och arbetat för att attrahera både kvinnor och män med goda 
villkor, men är ännu en av de minst jämställda i Sverige. Jämställdheten har utvecklats 
positivt inom utbildningsvärlden, men sämre bland entreprenörer och skogsägare. Det 
finns olika förståelse av vad det innebär att arbeta i skogssektorn, och bilden är delvis 
förlegad. De utrikes födda saknas nästan helt i vissa yrken, och är överrepresenterade i 
andra. För att lyckas med kompetensförsörjningen behöver skogssektorn var attraktiv 
för både kvinnor och män, inrikes och utrikes födda.  
 

Kompetenserna i de skogliga värdekedjorna 
Kompetensförsörjningen är avgörande för bibehållen och vidareutvecklad konkurrenskraft 
och sysselsättning i Västra Götalands skogliga sektor. Utan nya kompetenser och utveckling 
av de befintliga kan skogsnäringen inte görs omställningen till ett samhälle utan beroende av 
fossila material och energikällor. Digitalisering, automatisering och införandet av ny teknik 
sker snabbt i skogsnäringen. Traditionell utbildning och fortbildning måste hålla jämna steg, 
och kompetenser från helt nya områden kan komma att behövas. Arbetsgivarna uppger att det 
blir allt svårare att hitta rätt kompetenser på arbetsmarknaden. Det gäller både nyutbildade 
och yrkeserfarna med gymnasial naturbruksutbildning och eftergymnasiala utbildningar från 
högskolor och universitet, däribland jägmästare och skogsvetare.13 
 
Branschen påtalar även bristande matchning mellan de kompetenser som studenterna får via 
de akademiska utbildningarna och näringens behov.14 Det har föreslagits förstärkningar inom 
ledarskap, affärskunskap, företagsekonomi, drivningsteknik och material- eller virkeslära, 
samt att studenterna behöver ges en bättre förståelse för framtida yrkesroller.15 I framtiden 
förväntas skogsentreprenörer ansvara mer för produktionsledning. Det ökar kompetenskraven 
inom företagsekonomi och ekonomisk styrning. En ökande andel skogsägare som bor långt 
från skogsfastigheterna göra att skogsrådgivarna behöver kunna erbjuda helhetsrådgivning 
utifrån olika målbilder. Det kräver kompetens inom såväl företagsekonomi och skattefrågor 
som förmåga till nya former av samarbeten.16 Det behövs mer kunskap om förädlingsledens 
kompetensbehov. 
 

Skogssektorns jämställdhet 
Jämställdheten i skogssektorn har länge varit föremål för debatt och forskning. Problematiken 
har dels diskuterats i relation till sektorns behov av kompetensförsörjning, dels i relation till 
diskriminering genom exempelvis metoo-uppropet #slutavverkat. Arbetet med den nationella 
jämställdhetsstrategin som pågått sedan 2011 har lett till flera positiva resultat, särskilt på 

 
13 Vilka utbildningar ger jobb? Arbetskraftsbarometern 2020. SCB 2020. 
14 Skogsnäringens kompetensförsörjning. Examensarbete av Helena W. Andersson, Linnéuniversitetet 2018. 
15 Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) 2015. 
16 Insikter #7. 2030: Framtiden är grön. Maclean 2015 
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utbildningsområdet.17 Utanför akademin har dock utvecklingen delvis gått i motsatt riktning; 
andelen kvinnor inom skogsavverkning och skogsvårdsarbete, eller som skogsentreprenörer, 
har sjunkit från en redan låg nivå. Kvinnor utgör nästan 40 procent av skogsägarna, men 
andelen kvinnor som äger mer än 20 hektar skog har minskat. Det finns signaler på att det 
strategiska jämställdhetsarbetet i de stora skogsbolagen går trögt, samt att skogssektorns 
organisationer har utvecklats olika långt i både förståelse och praktisk hantering av 
problematiken.18 
 

Attraktionskraften 
En modern och ansvarstagande skogssektor har goda förutsättningar att attrahera framtidens 
kompetenser. Genom att bredda rekryteringsbasen ökar chanserna att hitta rätt kompetenser 
till rätt uppgifter, och här vilar en outnyttjad potential. Exempelvis är bara några få procent av 
skogsbrukets specialister, rådgivare och förvaltare födda utanför Sverige.19 Arbetsgivarna bör 
fortsätta sitt mångfaldsfrämjande arbete i rekryteringssammanhang, men även slå vakt om att 
behålla och utveckla de kompetenser som redan befinner sig i sektorn. Begreppet mångfald 
begränsas ofta till etnicitet, men bör ur ett kompetensförsörjningsperspektiv dessutom omfatta 
perspektiv på exempelvis ålder, sexuell läggning och trosuppfattning. 
 
Arbeten som inte kräver en lång teoretisk bakgrund kan vara en inkörsport till den svenska 
arbetsmarknaden. Även inom dessa yrken ställs krav på kompetens, exempelvis kunskap och 
förståelse för att få rätt kvalitet på det utförda arbetet. Idag utförs en stor del av detta arbete av 
utländsk arbetskraft. De utländska gästarbetarna inom skogsvård är en betydande del av det 
svenska skogsbruket och branschen har ett ansvar för dessa. 

 
17 Åtgärder för en jämställd skogssektor. Skogsstyrelsen 2019. 
18 Åtgärder för en jämställd skogssektor. Skogsstyrelsen 2019. 
19 Yrkesregistret med yrkesstatistik. SCB 2017. 
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Målområde 1: Säkra kompetenserna till de skogliga värdekedjorna 

Mål:  
 Företagen i Västra Götalands skogliga värdekedjor har kompetent personal 

som följd av ökat intresse för skogliga utbildningar och bättre matchning på 
arbetsmarknaden. 

 Aktörerna tar gemensamt ansvar för att öka intresset för relevanta 
utbildningar, och företagen i de skogliga värdekedjorna bidrar aktivt i dessa.  

 Fortbildning är ett naturligt sätt att möta digitaliseringen och andra 
förändringar, vilket avspeglas i en stor andel yrkesverksamma i olika insatser.  

 All relevant data inom kompetensförsörjning är tillgänglig regionalt, och de 
används löpande för att anpassa utbildningsutbudet. 

Möjliga insatser:  
 Utse en grupp som representerar de skogliga värdekedjorna i Västra Götaland och 

som får till uppgift att arbeta med frågor kring attraktionskraft och utbildning över 
tid. Att beskriva skogssektorns aktuella och framtida kompetensbehov är en viktig 
uppgift. 

 Tag fram uppdaterad statistik och analyser över dagens och framtida 
kompetensbehov i Västra Götalands skogssektor. Identifiera behoven både 
kvantitativt och kvalitativt, samt arbeta utifrån en plan för hur dessa ska mötas 
genom långsiktig och strategisk påverkan av utbildningsanordnare, myndigheter och 
företag i branschen. 

 Utarbeta kurser och kompetensutvecklingsinsatser för skogsägare och 
yrkesverksamma i samverkan mellan näringslivet och utbildningsanordnare, i likhet 
med tidigare kampanjer för exempelvis motorsågskörkort. 

 Vidareutveckla kvalitén på de skogliga gymnasieutbildningarna (Skogsskötsel, 
Naturguide) i Svenljunga, och stärk utbildningarnas kopplingar till både näringsliv 
och högre studier. Se över incitamenten för att avsluta påbörjad utbildning. 

 Samarbeta mellan arbetsgivare för att skapa en gemensam profilering av 
arbetsställena i Västra Götaland mot skogsstudenter, inklusive praktik, 
examensarbeten, mentor- och alumniprogram. 

 Samla skogssektorns aktörer i Västra Götaland för att identifiera och samverka 
kring nya behovsmotiverade YH-utbildningar. Avstamp kan göras i behoven som 
nämnts ovan, däribland ledarskap, affärskunskap, företagsekonomi, drivningsteknik, 
material- och virkeslära samt analys och kommunikation, teknik och IT. 

 Designa skogliga vuxenutbildningar som gör det möjligt att byta till en skoglig 
karriär mitt i livet. 
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Målområde 2: Fokusera på jämställdheten 

Mål:  
 En mer jämställd skogssektor i Västra Götaland, som ligger längst fram i 

Sverige avseende arbetet för ökad jämställdhet.  
 Fler kvinnor som utbildar sig, arbetar och äger skog i Västra Götaland, bland 

annat på grund av det progressiva jämställdhetsarbetet i länet.  
 Inga flickor eller kvinnor lämnar skogssektorn på grund av bristande 

jämställdhet, oavsett om det gäller utbildning eller karriär. 
 Tillräckliga data avseende jämställdhet regionalt, som följs, analyseras och 

omsätts i konkreta åtgärder. 
Möjliga insatser:  

 Formulera och tillgängliggör en gemensam och heltäckande problem- samt målbild 
för jämställdheten i Västra Götalands skogssektor, och som innefattar alla aktörer. 

 Inrätta ett regionalt samverkansforum för jämställdhet i skogssektorn. Forumet bör 
bland annat verka för att samla Västra Götalands aktörer kring en avsiktsförklaring 
för en jämställd skogssektor, att ett jämställdhetsperspektiv införs i företagens 
strategiska styrdokument, samt att deltagande aktörer gör en jämställdhetsrevision av 
sin verksamhet. 

 Presentera och utveckla könsuppdelad regional statistik för bättre uppföljning och 
beslutsunderlag. 

 Tag fram en metodbok med sektorsanpassade jämställdhetsverktyg för Västra 
Götaland. 

 Skriv en mer jämställd berättelse om skogen och skogsbruket i Västra Götaland 
genom att synliggöra sektorns jämställdhetsarbete och visa på insikten, viljan och de 
goda exemplen. 

 Utveckla insatser inom Skogen i Skolan för att särskilt öka flickors intresse för det 
skogliga området i Västra Götaland. 

 Integrera ett jämställdhetsperspektiv i utformningen av sommarjobb och praktik samt i 
materialet som används inom studie- och yrkesvägledning i Västra Götaland. 

 Genomför en kompetenssatsning i jämställdhet för all personal som undervisar på 
gymnasial och eftergymnasial nivå inom regionens skogliga utbildningar. 

 Utarbeta en regional handlingsplan för hur skogsnäringen ska bli mera attraktiv att 
arbeta i för kvinnor. 

 Utarbeta förslag på åtgärder för att skapa förutsättningar för ökad jämställdhet bland 
Västra Götalands skogsägare. 
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Målområde 3: Öka den skogliga sektorns attraktionskraft 

Mål:  
 Västra Götalands skogliga sektor är modern, ansvarstagande och attraktiv i 

alla människors ögon. 
 Inkludering av hela samhället i rekryteringsbasen, vilket förbättrar 

skogssektorns mångfald avseende exempelvis ålder, kön, etnicitet och annan 
bakgrund.  

 En tydlig bild av arbetet i skogssektorn, som är tilltalande även för människor 
utan tidigare skoglig bakgrund. 

 Ökad kunskap om hur mångfalden i skogssektorn ser ut regionalt genom en 
ökad förståelse för frågans betydelse för branschens attraktionskraft. 

Möjliga insatser:  
 Etablera ett nätverk av aktörer som vill öka skogssektorns sociala ansvarstagande 

för de som jobbar i skogen, både svensk och utländsk arbetskraft. 
 Skapa riktade informations- och prova-på-kampanjer för att nå utrikes födda, 

människor i urbana miljöer och andra utanför de traditionella grupperna. 
 Utveckla strategisk samverkan med utbildningsanordnare inom SFI och aktörer 

inom andra områden som når människor utanför de traditionella grupperna, i syfte 
att skapa kombinationsutbildningar och stimulera erfarenhetsutbyte. 

 Initiera ett samverkansprojekt för skogssektorns alla aktörer i syfte att främja 
mångfalden på arbetsplatserna. Det kan exempelvis göras genom att tillsammans 
utveckla hur tjänster annonseras eller bjuda in underrepresenterade grupper till 
dialog om bilden av branschen och om förväntningar på det skogliga arbetslivet. 

 Undersök hur skogssektorn i andra länder, eller i andra sektorer i Sverige, arbetat 
för att kunna rekrytera kompetenser ur bredare grupper. Anpassa, och ta efter. 

 Ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att kunna erbjuda vissa arbeten i Västra 
Götalands skogssektor på distans, där det är relevant och möjligt. 

 Utveckla samarbetet inom Skogen i skolan för att nå högstadieelever inför deras 
gymnasieval. Komplettera med fysiska eller digitala studiebesök för att skapa en 
positiv och uppdaterad bild av vad arbete med skog kan innebära. 
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Genomförande 
Genomförandet består av frivilliga insatser som styr mot programmets vision och mål. Utöver 
partnerorganisationerna kan fler myndigheter, företag och andra organisationer delta i insatser 
som leder till programmets genomförande. Merparten av insatserna genomförs och finansieras 
i samverkan mellan olika organisationer, och dessa råder då också över insatserna. För att nå 
programmets mål krävs att flera aktörer tar ansvar för att olika insatser inom målområdena 
genomförs. Genomförandet behöver genomsyras av följande ledord: 
 

 Utveckling: identifiera och fylla kunskapsbehov, initiera forskning och 
utvecklingsinsatser samt sprida befintlig kunskap 

 Samarbete: främja nya samarbeten där det är viktigt.   
 Dialog: öka förståelsen för olika perspektiv och målkonflikter, bädda för samverkan 
 Medvetenhet: öka medvetenheten om skogens viktiga roll för samhället och 

ekosystemet  

Handlingsplan för 2022 
För att målen inom Skogsprogrammet ska kunna nås krävs det att olika aktörer tar ansvar för 
att se till att insatser inom ramen för målen genomförs. Det är dels de aktörer som varit 
verksamma vid framtagningen av skogsprogrammets mål, dels aktörer som har intresse och 
rådighet i det som insatserna är tänkta att påverka. 
 
Aktörerna som väljer att vara verksamma inom ramen för Skogsprogrammet behöver 
definiera vilket bidrag de kan tänkas komma med för att målen skall kunna nås. Det kan vara: 

 Uppdrag aktören (organisationen) redan har, eller insatser aktören redan planerat, som 
ligger i linje med målen och som aktören kan ta på sig att genomföra inom ramen för 
skogsprogrammet för att på så sätt skapa en större nytta. 

 Uppdrag aktören (organisationen) skulle vilja få, eller insatser aktören skulle vilja 
genomföra, och bedömer kan finansieras som projekt inom nuvarande 
innovationssystem. 

 Insatser som aktören (organisationen) kan tänka sig bidra i finansieringen av, på egen 
hand eller tillsammans med andra, eftersom den även ser nyttor för den egna 
organisationens uppdrag eller mål.  

Under 2022 är följande arbetsuppgifter prioriterade för Processledningen tillsammans med 
Arbetsgruppen (fokusgruppsledarna), att avrapportera till styrgruppen. 
 

Gör en detaljerad handlingsplan för varje fokusområde 

Det är avgörande för skogsprogrammet att insatserna preciseras och prioriteras, inom varje 
fokusområde. Arbetet med genomförandet behöver därför börja med att samla utvalda aktörer 
som har rådighet inom de målområden som pekats ut, är relevanta för genomförandet av 
tänkta insatser eller är möjliga finansiärer. Detta kan ske genom ett gemensamt brett möte 
inom fokusområdet. Alternativt genom flera separata möten med utvalda specifika aktörer 
som matchas ihop beroende på intresse kopplat till specifika mål. Eller en kombination av de 
båda. 

Insatserna för respektive fokusområde samlas sedan till en gemensam handlingsplan på tre års 
sikt med kort beskrivning av respektive insats, koppling till mål, definierade aktörer, 
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målgrupp (där det är relevant) och tidplan. Dessutom behöver organiseringen och 
bemanningen av arbetet inom fokusområdet fastställas.  

 
Ansvar: Arbetsgruppen med stöd av Processledningen 
Tid: Mellan januari-maj 2022 
 

Gör ett kalendarium och påbörja seminarieaktiviteter 

Samla ihop planerade seminarier, workshops och rundabordssamtal från handlingsplanerna 
kopplade till Fokusområdena i ett gemensamt kalendarium. Synkronisera planeringen så att 
det blir jämnt utspritt över året och inte krockar med andra relevanta events för målgrupperna. 
Genomför minst ett seminarium, workshop eller rundabordssamtal per fokusområde under 
2022 samt ett gemensamt för samtliga fokusområden. 

 
Ansvar: Processledaren med stöd från Arbetsgruppen 
Tid: Mellan april-december 2022 
 

Planera och strukturera kommunikation 

 Samla ihop gemensamma insatser mellan fokusområdena avseende framförallt 
medvetenhet och dialog. Gör en kommunikationsplan med definierade målgrupper, 
kommunikationsmål och kanal. 

 Gör en gemensam grafisk profil som kan användas i den gemensamma 
kommunikationen.  

 Upprätta en hemsida samt LinkedIn profil som kanal för information om kommande 
seminarier, relevant fakta samt dokumentation. 

Ansvar: Processledningen 
Tid: Mellan mars-juni 2022 

 

Kontinuerlig omvärldsbevakning 

Under 2022 skall det vara en särskild insats att söka potentiella samarbetsparter som kan 
stötta arbetet mot målen, även utanför Västra Götalandsregionen. Det kan vara med andra 
skogsprogram, andra relevanta nationella utvecklingssatsningar samt internationella aktörer.  

 
Ansvar: Processledningen 
Tid: Mellan mars-december 2022 

 

Följ upp målen mot handlingsplanen 

Efter att det står klart vilka insatser som aktörer valt att engagera sig i behöver det göras en 
analys på vilka målområden som saknar insatser med aktiva deltagare. För dessa områden 
behöver processledningen tillsammans med arbetsgruppen i första hand söka alternativ för 
genomförande, i andra hand återkoppla till styrgruppen med reviderade mål som kan vara 
möjliga att genomföra. I slutet av året skall det dessutom göras en första uppföljning av hur 
arbetet fortskrider i förhållande till målen. 

 
Ansvar: Processledningen med stöd av arbetsgruppen 
Tid: Mellan april-december 2022 
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Finansieringsmöjligheter 
Skogsprogrammets aktiviteter kan finansieras på olika sätt. Mycket är möjligt att genomföra 
med de personella och andra resurser som respektive organisation redan förfogar över. Vissa 
aktiviteter kan dock kräva extern finansiering, exempelvis stora eller långa insatser med stor 
andel forskning och utveckling. För att attrahera konkurrensutsatta medel är det viktigt att 
skapa konsortier med hög kompetens och stark förankring i skogssektorn. Det behövs både 
ansökningsarbete och strategiskt påverkansarbete för att attrahera mycket extern finansiering. 
 

Europeiska medel 
EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon Europe pågår under 2021–2027 och har en 
budget på cirka 1000 miljarder svenska kronor. Dessa medel är viktiga för att utveckla och 
använda ny kunskap tillsammans med aktörer i andra länder och regioner. Skogsprogrammets 
inriktning har hög överenstämmelse med flera områden som fokuseras i Horizon Europe. Den 
huvudsakliga medfinansieringen från Horizon Europe som kan användas för att skapa insatser 
inom ramen för programmet och strategin har tre pelare: excellent forskning, globala 
samhällsutmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft, samt innovation. Andra viktiga 
finansieringskällor för insatser med koppling till forskning och innovation inom EU är den 
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), programmen för samarbeten mellan 
regioner (Interreg), samt Digital Europe Programme, inklusive satsningar på European Digital 
Innovation Hubs (EDIH).  
 
Den Europeiska Socialfonden (ESF+) är en viktig källa för finansiering av insatser relaterade 
till kompetensförsörjning. Enligt EU:s skogsstrategi 2030 kan medel ur ESF+ användas för att 
kompetensutveckla yrkesverksamma inom skogssektorn inom metoder för hållbart skogsbruk, 
eller för omskolning. Medlen kan även användas för att öka sysselsättningen och företagandet 
genom nya företag som lyfter fram hållbar användning av skogsbruksprodukter och 
skogstjänster, såsom ekoturism eller utbildningsprogram om skogens biologiska mångfald. 
 
EU:s skogsstrategi 2030 anger även att Innovationsfonden, som är avsedd för finansiering av 
innovativ koldioxidsnål teknik, erbjuder möjligheter till innovativa projekt inom byggsektorn, 
bland annat bygge med trä. 
 
Delar i landsbygdsprogrammet (CAP), inklusive Leader, kan vara aktuella för skogliga 
utvecklingsfrågor. Under 2014–2020 anslogs 6,7 miljarder euro i skogsbruksåtgärder inom 
CAP till stöd för EU:s politiska mål, främst för beskogning (27 %), förebyggande av 
skogsbränder och katastrofer (24 %) och investeringar i motståndskraft samt ekologiska och 
sociala funktioner (19 %). Kommissionen vill att en större del av CAP ska användas för EU:s 
skogsstrategi 2023. 
 

Nationella medel 
Den offentliga finansieringen av forskning, utveckling och innovation i Sverige sker genom 
statliga forskningsråd, exempelvis Vetenskapsrådet, Forte och Formas. Den skogliga sektorn 
är en del av Formas ansvarsområde areella näringar, och Formas fördelar årligen 1,8 miljarder 
kronor. Nationella medel fördelas även via myndigheter såsom Energimyndigheten, Vinnova 
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och Naturvårdsverket samt via stiftelser såsom MISTRA. Energimyndigheten stöder insatser 
inom forskning, test och demonstration som bidrar till energiomställningen för ett hållbart 
samhälle. Vinnova har ett liknande, fast bredare uppdrag, och har bland annat arbetat med de 
strategiska innovationsplattformarna (SIP). Bioinnovation är ett exempel på SIP med bäring 
på skogssektorn. Naturvårdsverket har en viktig roll i genomförandet av Klimatklivet, och 
Tillväxtverket gör företagsfrämjande satsningar inom flera områden som är relevanta för den 
skogliga sektorn, bland annat turism.  
Även Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen kan fördela vissa nationella medel regionalt. 
 
Därutöver finns privata stiftelser och fonder med olika profil, såsom Wallenbergstiftelserna 
och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Medlen som utlyses nationellt är betydelsefulla för 
att förstärka de regionala innovationssystemen, och kan även bidra till en effektiv samverkan 
med aktörer utanför Västra Götaland. Även viss andel av EU:s medel fördelas av svenska 
myndigheter, däribland de nationella delarna av ERUF och ESF+. Det är angeläget att de 
frågor som har hög prioritet i Västra Götaland återkommande speglas i utlysningar av 
nationella medel. Lyhördhet, samsyn och proaktiv dialog med den nationella nivån är därför 
viktiga element i genomförandet. 
 

Regionala medel 
Utöver de medel som Västra Götalandsregionens olika nämnder och beredningar investerar i 
projekt och andra initiativ, sker fördelningen av vissa medel inom EU:s budget regionalt. Det 
gäller exempelvis majoriteten av medlen i ERUF och ESF+, men även avgränsade delar inom 
landsbygdsprogrammet. Insatser som finansieras med ERUF-medel ska bidra till Västra 
Götalands strategi för smart specialisering (S3). I Västra Götalands S3 bedöms den skogliga 
sektorn ha en viktig roll för utvecklingen på flera viktiga områden, från hållbart producerad 
förnybar energi till avancerade och smarta material. 
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Direktionen ställer sig bakom föreslagna prioriteringsområden samt att dessa kan utgöra ett 
underlag för fortsatt dialog med Västra Götalandsregionen  
 

Ärendebeskrivning 
Beredningen för hållbar utveckling (BHU) rekommenderade på sitt möte i december 2021 att Västra 
Götalandsregionen (VGR) i nuläget inte ska ansöka om att bli regionplaneorgan enligt plan- och 
bygglagen. BHU uppdrog samtidigt åt regionutvecklingsdirektören att återkomma med förslag kring 
hur fortsatt arbete inom regional fysisk planering kan bedrivas på frivillig basis kring olika 
sakfrågor/temaområden. Detta med utgångspunkt i remissammanställningen om VGR som 
regionplaneorgan och den regionala utvecklingsstrategin (RUS).  
 
I remissammanställningen sammanfattades ett antal sakområden, med koppling till regional fysisk 
och rumslig planering, där kommuner ser behov av samverkan och kommunöverskridande insatser. 
De tre områden som återkom mest frekvent var infrastruktur/transporter/kollektivtrafik, följt av 
energiförsörjning/elektrifiering och klimatfrågan/klimatanpassning.  
 
Kommunerna och VGR samverkar redan idag inom flertalet av dessa områden; exempelvis inom 
kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor där samverkan följer etablerade processer. I ett fåtal av 
områdena finns det i nuläget inte något strukturerat samarbete. Ambitionen med att samverka kring 
ett eller flera temaområden är att nå längre tillsammans i planeringsfrågor som är tydligt 
kommunöverskridande och som kan belysas på en övergripande regional nivå i syfte att gemensamt 
stärka regionens utvecklings- och konkurrenskraft. Det gemensamma arbetet innebär inte någon 
förändring i ansvar eller mandat.  
 
Processen kring hur samverkan ska gå till bör utvecklas i samförstånd och i nära dialog mellan 
kommunalförbund och VGR. Det är endast de frågor där både kommuner och VGR ser ett 
gemensamt behov av att arbeta med ömsesidiga utmaningar som är aktuella för samverkan. Ett 
gemensamt arbete syftar till ökad kunskap och ökade möjligheter att lösa utmaningar och bidra till 
det gemensamma målet att göra Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och 
konkurrenskraftigt samhälle. En gemensam regional syn och röst i aktuella frågor har tidigare visat sig 
framgångsrikt i samtal med exempelvis nationella aktörer. Fortsatt dialog om temaområde/n föreslås 
inför BHU:s möte i maj. 
 
I remissammanställningen sammanfattades ett antal sakområden, med koppling till regional fysisk 
och rumslig planering, där kommuner ser behov av olika grad av samverkan och 
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kommunöverskridande insatser. Sakområdena nedan är listade efter den frekvens de omnämndes i 
remissvaren: 
 
• Infrastruktur och kollektivtrafik  
• Energiförsörjning, elektrifiering  
• Klimatfrågan, klimatanpassning  
 
Därutöver 
• Gröna näringar, livsmedel  
• Kultur och fritid  
• Natur och grön infrastruktur  
• Näringsliv/arbetsmarknad/utbildning  
• Bostadsfrågor  
• Vatten och avlopp  
• Avfall, deponi  
 
Kommunerna och VGR samverkar redan idag inom flertalet av områdena ovan (kollektivtrafik- och 
infrastrukturfrågor, arbete kring näringsliv/arbetsmarknad/utbildning, klimatutmaningen, gröna 
näringar och elektrifiering). Arbetet inom dessa områden utvecklas och fortskrider kontinuerligt. 
Kopplingen till fysisk/rumslig planering är olika tydlig inom olika områden.  
 
RUSens övergripande mål är att göra Västra Götaland till ett föredöme för hållbar omställning. Fyra 
långsiktiga prioriteringar och fyra kraftsamlingar ger inriktningen för arbetet både på lång och kort 
sikt. Inom den långsiktiga prioriteringen ”knyta samman Västra Götaland” lyfts samverkan inom 
regional fysisk planering som ett insatsområde. 

Boråsregionens prioriteringar 
Följande områden bedöms vara aktuella för regional samverkan inom fysisk planering, utanför PBL:   
1. Energiförsörjning, elektrifiering 
2. Näringsliv/arbetsmarknad/utbildning  
3. Klimatfrågan, klimatanpassning 
 
I Utvecklingsstrategi för Sjuhärad är ett av fokusområdena hållbar samhällsplanering. Inom ramen för 
detta område har tjänstepersoner inom enheten regional utveckling diskuterat de olika sakområdena 
listade från remissvaren. För respektive område gjordes en bedömning av; vad vi redan arbetar med 
idag, områden med behov av fortsatt arbete eller där en fördjupning behövs. Dessutom bedömdes 
på vilken nivå samverkan ger mervärde; lokal/kommunal, delregional inom Boråsregionen eller 
regional inom Västra Götaland. 
 
Förslaget på temaområden har diskuterats inom tjänstemannaorganisationen och på BH7. De 
föreslagna områdena kan användas som underlag för fortsatt politisk diskussion både inom 
Boråsregionen och inom Västra Götaland. 
 
Inom förbundet kommer enheten för regional utveckling fortsätta arbeta med de områden som 
bedömdes bäst lämpande för samverkan på delregional nivå. Hur detta arbete ska bedrivas kommer 
att formas efter hand och ske tillsammans med etablerade tjänstepersonsnätverk.  
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Förslag på områden där flernivåsamverkan inom Västra Götaland ger mervärde 
 

Förslag på områden för samverkan ur ett regionalt perspektiv 

Område Exempel på inriktningar 

1. Energiförsörjning, 
elektrifiering 

Energiförsörjning: produktion, lagring, distribution, 
användning. Elektrifiering är en del av energiförsörjningsfrågan 
men inte hela bilden 

2.Näringsliv/arbetsmarknad/ut
bildning  

Gemensam planering kring våra (stora) etableringar för alla 
branscher. (stora= samhällsomvandlande) Underlätta pendling 
för ännu större arbetsmarknadsregion. Hänger tätt ihop med 
nr 1. 

3. Klimatfrågan, 
klimatanpassning 

Generellt en stor fråga som behöver hanteras regionalt 
(nationellt, globalt). Klimatanpassning (dvs anpassning till ett 
förändrat klimat) har en tydligare koppling till fysisk planering. I 
klimatfrågan samverkar vi kring i Klimat 2030.  

Nedan beskrivs prioriteringsordningen kortfattat. 

Energiförsörjning, elektrifiering 
Inom området är samordning och planering en nyckel för att förebygga och bidra till en stabil 
utveckling både i Sjuhärad och i hela Västra Götalandsregionen. Denna samordning bör ske på flera 
nivåer för att ingen konkurrens ska skapas inom Västra Götalandsregionen. Målsättningen är att 
skapa en trygg energiförsörjning för produktion, distribution, lagring och användning.  
 
En flernivåsamverkan kan bidra till kunskapshöjning, men även möjliggöra att vi tillsammans utifrån 
en helhetsbild skapar Västra Götaland till ett föredöme för en hållbar omställning och ett 
konkurrenskraftigt samhälle. På så sätt stärks kommunerna, delregionerna och Västra 
Götalandsregionen. 
 
Det finns flera olika viktiga aspekter för den delregionala utvecklingen i Sjuhärad. En aspekt är att 
elektrifieringen och trygg elförsörjning är viktig för näringslivsutvecklingen. Men det är bara en av de 
pusselbitar som behövs för att skapa ett fossiloberoende Sjuhärad. Under 2021 drev 
kommunalförbundet ett arbete med kommunerna i Sjuhärad kring trygg elförsörjning och 
effektfrågan. Detta bidrog till att frågan lyftes och olika behov kom fram.  
 
Olika typer av energikällor bör inkluderas (el, biogas, vätgas mm), då vi behöver en mångfald för att 
skapa en trygg elförsörjning. Området är komplext och kräver samverkan då kommunerna i Sjuhärad 
är beroende av varandra, men också av angränsande kommuner. 
 
Näringsliv/arbetsmarknad/utbildning 
Västra Götaland har bland annat en stark bilindustri som nu ska ställa om till fossilfria drivmedel.  För 
att klara omställningen behövs etableringar av flera nya företag med annan teknologi och andra 
kompetensbehov jämfört med dagens etablerade industrier. Dessa stora företag, exempelvis för 
batteritillverkning, etablerar sig i första hand på platser där det finns tillgänglig verksamhetsmark och 
där behovet av energiförsörjning tillgodoses. 
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För att vara konkurrenskraftig gentemot andra regioner både inom och utanför landet behöver 
kommunerna inom VGR identifiera var det finns lämplig mark för samhällsomvandlande etableringar. 
Detta behöver kombineras med att tillgodose de nya företagen med efterfrågad kompetens genom 
att starta nya utbildningar inom utbildningsväsendet men även möjliggöra det livslånga lärandet 
genom fortbildning av redan befintlig personal. 
 
Marktillgången är tät sammankopplad med energiförsörjningen, eftersom den nya typen av 
samhällsomvandlande etableringar inom Västra Götaland har stora behov av energiförsörjning. Detta 
gäller inte enbart el utan kan även vara vätgas och/eller biogas mm. 
 
Förutom mark för etableringen och kompetensförsörjning är det en vinst om även andra typer av 
områden samordnas över kommungränserna. Det kan röra sig om strategiska platser för reningsverk, 
simhallar och annan kommunal service men även för besöksmål och marknadsföringsinsatser av 
dessa. 
 
Klimatanpassning 
Klimatanpassning är ett verktyg för att möta de konsekvenser som klimatförändringar bidrar till. 
En ökad växthuseffekt bidrar till klimatomställningar i vår närtid med stigande hav, ökad nederbörd 
och ökade risker för ras, skred och erosion. För att möta dessa förändringar krävs en samverkan 
eftersom effekterna inte avgränsas av administrativa gränser, såsom kommun eller landsgränser 
 
Vattnets väg genom landskapet sker utifrån geologiska förutsättningar och redan idag finns 
samverkan kring avrinningsområden. Ökad kunskap behövs, exempelvis om hur grönytor kan fungera 
som lokala temperatursänkor och till hur vi kan samverka kring ökande vattennivåer i våra 
vattendrag. Detta måste hanteras i samhällsplaneringen. Genom medveten planering av 
tillkommande bebyggelse och infrastruktur kan vi minska samhällets sårbarhet och samtidigt anpassa 
oss till de följder som ett förändrat klimat kan medföra. (Boverket) 
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Anna Laang Enhetschef Regional utveckling 
anna.laang@borasregionen.se 
Telefon: 0732-001173 

Genomförande besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2022-2025 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar att lägga informationen om modellen för genomförande av 
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen 2022–2025 till handlingarna 
 

Ärendebeskrivning 
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen 2022–2025 antogs av Direktionen i april 2021 med 
rekommendation till medlemskommunerna att anta strategin. Direktionen gav samtidigt kansliet i 
uppdrag att utreda formerna för genomförandet av strategin. Ett förslag på genomförandemodell 
presenterades på beredningens möte i september och på Direktionens möte samma månad 
beslutades att genomföra Besöksnäringsstrategi Boråsregionen 2022-2025 med gemensam 
finansiering enligt samma modell och finansiering som projektet Cykla och vandra i Sjuhärad. 
 
Under hösten har nätverket med ansvariga inom besöksnäring diskuterat uppdraget och formerna 
för genomförande och kommit fram till att Borås TME registrerar ett särskilt företagsnamn, 
Destination Sjuhärad, och tar på sig ansvaret att påbörja arbetet med att utveckla en långsiktig 
handlings- och investeringsplan. Under året utvecklas ett koncept för genomförandemodell som 
presenteras för kommunerna och Boråsregionen. Kommunalförbundets roll blir att samordna 
nätverket och bistå med hjälp vid ansökningar och stöd vid extern finansiering mm samt att vara 
länken till Västra Götalandsregionen och andra regionala aktörer.  

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag för Borås TME Styrelsemöte 2022-02-02 

Ärendets gång 
2021-03-17 BH7 
2021-04-16 Direktion 
2021-09-01 BH7 
2021-09-10 Direktion 
2022-03-16 BH7 
2022-04-29 Direktion  

Expedieras till 
Medlemskommunerna 
Borås TME 



 

 

Genomförande av Besöksnäringsstrategi steg 1    
  

Beslutsunderlag för Borås TME,  
Styrelsemöte 2 februari 2022 
 
 
 

 
Bakgrund 
Boråsregionen har under 2019-2021 genomfört Projekt Destination Sjuhärad med målet att ta fram 
en gemensam strategi för besöksnäringarna i alla våra kommuner i Sjuhärad. Arbetet leddes av 
Kairos Future och hade en bred medverkan från kommunerna och näringslivet.  
 
Strategin 
Efter att strategin var framtagen, rekommenderade direktionen, under ett möte i april 2021, att alla 
medlemskommuner skulle anta den framtagna strategin. Därefter har samtliga kommuner beslutat 
att anta den gemensamma strategin. Strategin är mycket genomarbetad och lovordas från flera håll. 
Den är även väl förankrad och aktörerna ser stora möjligheter i den. Det här är första gången då alla 
kommunerna har antagit en gemensam strategi samt angivit en viljeyttring om att arbeta 
tillsammans om våra besöksnäringsfrågor. 
 
 

 
 
 
Finansieringen 
Finansieringen av strategins genomförande har behandlats separat under hösten. I skrivande stund 
har sju av åtta medlemskommuner antagit den, av Boråsregionen rekommenderade 
finansieringsmodellen, och avsatt medel. Om alla åtta kommuner är med, ger den beslutade 



 

 

finansieringsmodellen en budget om ca 870 000 kr/år. Enligt direktionsbeslutet är det nätverkets 
uppdrag att bestämma hur arbetet ska och kan fortsätta.  
 
Strategin bygger inte på att fortsätta på Cykla&Vandra, utan beslutet i Boråsregionens direktion ska 
tolkas som att det är finansieringsmodellen, med en fast och en rörlig del, som vi tar med oss från det 
projektet.  
 
Cykla&Vandra har drivits i projektform och avslutades 211231. Projektet har gett positivt resultat och 
visat att inriktningen behövs. Däremot är organisationsformen med en projektledare (hos en av 
kommunerna) tillsammans med en otydlig ledningsfunktion, inte en framkomlig väg. Det är en 
erfarenhet som styrgruppen/nätverket har gjort under projektets gång. Cykla&Vandras rapport 
avslutas med en rekommendation: För att lyckas behövs en tydligare destinationsorganisation för 
Sjuhärad. Det samma framkommer även av Kairos Futures rapport. 
 
Nätverket anser inte att det behöver vara ett bolag som är lösningen, utan en formaliserad 
organisering. Det kommer att behövas olika funktioner för att klara av helheten. Besöksnäringen är 
en komplex bransch där ingen har ägarskap av hela värdekedjan. Besöksnäringen samlar näringsliv, 
föreningsliv, flera offentliga förvaltningar m fl, vilka presenteras som ett helhetserbjudande mot 
målgrupper på en hårt konkurranssatt marknad. Projektet Cykla&Vandra har givit oss erfarenheten 
att det inte fungerar med en projektledare som ska försöka täcka upp alla funktioner.  
 
Nätverket har haft som ett förstaalternativ att genomförandet ska ske från Boråsregionen, men då 
det står klart att en sådan destinationsorganisation inte ska ligga under inom kommunalförbundet, 
har nätverket undersökt andra möjligheter att hitta en gemensam hemvist för 
genomförandeorganisationen.  
 
Med bakgrund av detta kan Borås TME ta på sig ansvaret att under 2022 påbörja arbetet, med fokus 
på att utveckla en långsiktig handlings- och investeringsplan som kan förverkliga strategin. Detta kan 
ske under förutsättning att det är Boråsregionens samt de delaktiga kommunernas vilja. 
 
Utdrag ut direktionens protokoll från 10 september 2021: 
 

”Genomförande genom gemensam finansiering Genomförandet av Besöksnäringsstrategi 2022-2025 sker enligt 
samma modell och finansieringsgrund som befintligt projekt Cykla och vandra i Sjuhärad. Befintligt projekt 
avslutas 2021-12-31.  
Finansieringsmodell för Cykla och vandra:  
Grundavgift/år och kommun: 50 000 kr  
Rörlig avgift/år: 2 kr/invånare  
Samordning av genomförandet sker inom ramen för nätverket för besöksnäring i Boråsregionen. De kommuner 
som idag inte deltar i projektet Cykla och vandra erbjuds deltagande i genomförandet inom ramen för 
nätverket för besöksnäring” 
 

 
FÖRSLAG FRÅN NÄTVERKET 
Borås TME registrerar ett särskilt företagsnamn, Destination Sjuhärad, tar på sig ansvaret för att 
påbörja arbetet att utveckla en långsiktig handlings- och investeringsplan. Under 2022 utvecklas ett 
koncept för genomförandet som presenteras för kommuner och Boråsregionen.  
 
Organisering 
Borås TME ansvarar för en projektgrupp som avrapporterar månadsvis till besöksnäringsansvariga i 
respektive kommun samt representant från kommunalförbundet. Ett produkt- och marknadsråd med 
näringsliv och aktörer kopplas till arbetet. I oktober 2022 ska konceptualiseringen, handlings- och 
investeringsplaner presenteras och utgöra beslutsunderlag för respektive kommun.  



 

 

Kommunalförbundet tar på sig ansvar att aktivt och alltjämt leta upp och bidra med ansökningar för 
extern finansiering.  
Kommunalförbundet kallar till ordinarie möten för besöksnäringsnätverk under året.  
De funktioner och kanaler som upparbetats i projektet Cykla&Vandra tar Borås TME ansvar för att 
underhålla under tiden till att organiseringen är beslutad.  
Projektet ”Hemester” finansieras av Boråsregionen och avslutas 221231. Nätverket ser möjligheter 
och tillgångar från det projektet som kan tas tillvara av det nya gemensamma bolaget.  
 
Resultat 2022 
Presentation av koncept och medlen som behövs för att genomföra strategin tillsammans med 
möjligheterna. 
  
Ekonomi 2022 
Genom att nyttja delar av Borås TMEs organisation och kompetenser kan vi börja identifiera och 
skapa ett beslutsunderlag så att varje kommun vet vad det innebär att vara med och bygga upp en 
Destination. En sådan går utanför kommunens både namn och gräns. Ersättning för tjänster tas ut 
från den gemensamt avsatta finansieringen. Ekonomisk rapportering med budget och prognos och 
fakturering av uppkomna kostnader sker per tertial. 
 
Ekonomi 2023 och framåt 
Nätverket har tydligt aviserat att den beslutade finansieringen fortfarande inte är tillräcklig för att 
genomföra strategin, men det kan utgöra en bas för att långsiktigt bygga upp en verksamhet. Denna 
basfunktion ger bl a stabilitet, långsiktighet och trovärdighet hos partners. 2022 kan användas för att 
utveckla och sätta en plan för genomförandet av strategin samt att hitta ytterligare finansiering.  
 
Destinationsarbete 
Det kan inte nog poängteras att för att bygga en destination är det några förutsättningar och 
förhållningssätt som alla involverade måste dela: 
Det är inte var och en av kommunernas namn eller logotype som exponeras. En destination är en 
upplevelse. 
En destination består av verksamheterna och näringarna på och kring en plats.  
Destination är de som levererar tjänster och upplevelser till besökare och invånare och det är de som 
kommer att få ökad omsättning, vilket i sin tur ger arbetstillfällen, skatteintäkter och större utbud.  
Destinationsorganisationens roll i detta är att skapa förutsättningar för aktörer att utvecklas och 
leverera bättre, skapa samarbeten och marknadsföra. 
En destination har inga klara geografiska gränser, jfr t ex Höga kusten och Österlen. Dessa 
destinationer består av flera kommuner och där många i periferin även använder 
destinationsnamnet och det är bra! En stark destination ger större möjligheter att nå framgång och 
utväxling och stärker attraktionskraften ur många aspekter. 
 
Nätverket januari 2022 
 
Helena Haglund, NUAB 
Emilie Romland, Svenljunga 
Birgitta Saunders, Herrljunga 
Susann Gustafsson, Tranemo 
Stina Hallhagen, Mark 
Elisabeth Gideskog, Vårgårda 
Helena Alcenius, Borås 
EvaLotta Petersson, Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund 
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Anna Laang Enhetschef Regional utveckling  
anna.laang@borasregionen.se 
Telefon: 0732-001173 
 
Funktion projekt- och finansieringsutveckling inom kultursamverkan 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen tar del av förstudierapporten och ber kommunerna ta beslut om huruvida en 
gemensam finansieringslotsfunktion för kultur ska inrättas samt om kommunerna kan dela på 
ansvaret att motfinansiera regionens bidrag om 500 tkr 
 

Ärendebeskrivning 
En ny överenskommelse om delregionala utvecklingsmedel och samverkan tecknades 2021 mellan 
Västra Götalandsregionen och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund för perioden 2021 – 
2024. Kommunalförbundet och regionen har kommit överens om att avsätta regionala 
utvecklingsmedel och kommunala medel till satsningar som bidrar till hållbar utveckling i länets 
kommuner med sikte på att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 
2030, Kulturstrategi Västra Götaland 2020 – 2023 samt Klimat 2030. 
 
Västra Götalandsregionens kulturnämnd utökade sitt årliga bidrag för kultursamverkan 2021 från 
1 550 tkr till 2 050 tkr. Förbundet ska med stöd av medlen säkra processledning och samordning av 
följande prioriteringar: processledning Kulturstrategi Västra Götaland, processledning 
flernivåsamverkan samt en ny funktion projekt- och finansieringsutveckling vars huvudsyfte är att 
skapa goda förutsättningar för entreprenörskap och idéutveckling som leder till regional utveckling 
med extern finansiering, med särskilt fokus på EU-stöd. Arbetet bedrivs utifrån delregionala 
prioriteringar eller kraftsamlingar inom kulturstrategin. Regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden 
och miljönämnden avsätter delregionala utvecklingsmedel under förutsättning att de motfinansieras 
med motsvarande andel kommunala medel enligt medfinansieringsprincipen 50/50 på totalen. Idag 
motfinansierar kommunerna näringslivs-, kompetens- och miljöprojekt, däremot inte kulturprojekt. 
 
Våren 2021 arbetade en kommunal arbetsgrupp med frågan om uppdragets möjliga inriktning. 
Processen att inrätta en funktion för projekt- och finansieringsutveckling på Boråsregionen fortsatte 
under hösten i form av en förstudie. Resultatet av förstudien sammanställdes i en rapport. En 
förutsättning för att Boråsregionen ska få ta del av de extra 500 tkr från regionens kulturnämnd är att 
kommunerna motfinansierar bidraget med motsvarande belopp enligt överenskommelsen. 
 
Förstudien resulterade i rekommendationen att inrätta en finansieringslotsfunktion i Sjuhärad för att 
öka andelen externa projektmedel till kulturutvecklingsprojekt som drivs av kommuner, föreningar, 
organisationer och det fria kulturlivet.  Sjuhärad är den delregion som söker och får minst externa 
projektmedel inom kultur i regionen. Extern finansiering ifråga om projektstöd är en högt efterfrågad 
resurs inom kulturområdet; såväl de EU-baserade som dem med andra inriktningar. I förstudien 
intervjuades en rad olika regionala aktörer som påtalade vikten av att öka sin ansökningskompetens 
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för att kunna utveckla sina verksamheter med stöd av externa projektmedel, hjälp att hitta medel att 
söka samt stöd att hitta samarbetspartner.  
 
Det finns en stark vilja att inom funktionen samverka med närliggande områden såsom kulturella 
kreativa näringar, besöksnäring, folkbildning, kompetensutveckling, digitalisering, kultur och hälsa 
samt för att bredda kulturutbudet för barn och unga för att nämna några. Västra Götalandsregionen 
har påtalat de utökade möjligheter som finns att söka medel för utvecklingsprojekt inom kulturen 
som en del i återhämtningen efter pandemin. Inom EU finns en markant utökad budget i 
programmet Kreativa Europa. Utbudet av externa medel är stort men det behövs en funktion i 
Sjuhärad som omhändertar det utbudet, synliggör och förmedlar informationen samt vägleder 
aktörerna för att ta tillvara möjligheterna till extern finansiering.   
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1. INLEDNING  

Boråsregionens kommunalförbund har utrett hur en finansieringslots ska kunna stärka 

kulturutövare och kreativa näringar i att i högre grad ansöka om externa medel enskilt 

eller tillsammans med andra aktörer. Bakgrunden till det, var ett erbjudande från Västra 

Götalandsregionen kring en finansiering av denna tjänst, enligt 

kultursamverkansmodellen. I förberedelserna för detta uppdrag har stor vikt lagts vid 

att kartlägga de kunskaper inom området som redan finns, genom samtal med allt ifrån 

enskilda aktörer till grupper av verksamma, samt de behov nämnda grupper har för att 

kunna nå nya nivåer med förstärkt kompetens. 

 

Nulägesanalysen/kartläggningen grundar sig på ett stort antal intervjuer, samtal och 

gruppmöten med syftet att ta reda på vad som påverkar frekvensen av ansökningar om 

externa medel i Sjuhärad. Att detta har varit ett nödvändigt fokus bygger på vetskapen 

att frekvensen av ansökningar inom kulturområdet behöver ökas och att det finns en 

stor förbättringspotential, både gällande den kompetens som behövs för att ansöka 

samt kunskaper om vilka möjligheter som finns att nå externa medel.  

 

Kartläggningen började första september 2021 och slutrapporteras i januari 2022 och 

syftar till att utgöra underlag för utformningen av en ny stödfunktion med inriktning 

projekt- och finansiering inom kulturområdet i upptagningsområdet för Sjuhärads 

kommunalförbund. Uppdraget för kartläggning och rapport gavs till Anna Gunnarsson, 

Navet science center, en systerorganisation till Boråsregionen. Uppdraget genomfördes i 

dialog med Lisa Haeger, kulturstrateg. 

 

Följande områden har varit i speciellt fokus under kartläggningen:  

 

- Vilka är de faktorer som styr varför/varför inte kulturutövare ansöker om externa 

medel? 

- Vilka olika typer av stödfunktioner skulle behövas för att få fler att ansöka om externa 

medel? 

- Hur kan en stödfunktion göra det lättare för dem som arbetar inom kulturen att hitta 

rätt information för att ansöka om externa medel? 

- Hur kan en stödfunktion medverka till att goda samarbeten skapas och utökar 

möjligheterna till ansökningar i samverkan? 

- Hur kan en digital plattform och annan digital kommunikation användas för att 

kontinuerligt förse kulturutövare med relevant information inom ansökningsområdet? 

 

Målsättningen med det långsiktiga uppdraget är i sammanfattning att:  

 Utveckla projekt som ökar omställningen till social, ekonomisk och miljömässig 

hållbarhet med kultur som drivkraft 

 Öka den externa finansieringen till delregionen 

 Öka antalet projekt med EU-finansiering 
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 Öka antal kvalitativa projekt med annan extern finansiering 

 

2. ARBETSPROCESS 

bild 1. Arbetsprocess i sammanfattning 

2.1 Intern dialog och erfarenhetsutbyte 

Då det sedan tidigare finns god kompetens inom Sjuhärads Kommunalförbund inom 

området har nära samarbete och dialog med Anna Laang och Lisa Haeger gett värdefull 

kunskap för kartläggningen som helhet. Dialogen har resulterat i många goda kontakter 

inom Sjuhäradskommunerna samt gett tillgång till kulturella nätverk över kommun- och 

regiongränserna som har gett värdefulla erfarenheter. Insyn i tidigare erfarenheter inom 

rådgivning och handläggning gällande ansökningsprocesser inom kulturområdet har 

varit avgörande för att kunna ställa rätt frågor till dem som tagit aktiv del. 

Erfarenhetsutbytet har varit en följsam process som har utvecklats under hela hösten 

samtidigt som mer och mer underlag har samlats in ifrån målgruppen. 

 

2.2 Kartläggning av stöd 

 

Stöden som finns att söka skiljer sig åt när det gäller arbetsinsats, organisationsförmåga, 

partnerbyggande och vilken organisationsform som krävs. En Finansieringslots uppgift 

bör vara att kartlägga stöd och informera om tidpunkter för ansökan och kommunicera 

kring detta. Rätt kulturaktörer ska matchas med rätt nivå på ansökan som kan vara EU, 

Norden, nationellt, regionalt eller lokalt. Fokus bör vara på de enklare, lättillgängliga 

stöden som stimulerar 

 

 

2.3 Kartläggning av målgruppens behov 

Under hela hösten har möjligheterna att träffas varit delvis begränsade av restriktioner 

kopplade till Corona-pandemin. Därför har samtal, mer formella möten och intervjuer 

genomförts både på plats och i digital form. Även om det kan vara så att en del av 

dialogen har begränsats något av att bara kunna ses digitalt har det också funnits 

positiva delar; t ex har det blivit lika lätt att boka lokala möten som dem med lite mer 

långväga kontakter. Extra glädjande är att alla möten, samtal eller intervjuer med dem 

som själva är kulturutövare direkt har blivit en kompetensutveckling inom 

ansökningsområdet. När undersökningen genomfördes utgick vissa kulturaktörer ifrån 

att rollen som finansieringslots fanns, i andra fall har det mer handlat om att behovet av 

vägledning är så stort att man tar alla chanser som kommer upp. Oavsett vilket har 

detta varit en mycket positiv del av kartläggningen som har inneburit att en del 

förprocesser med riktning mot externa ansökningar redan har startat. 
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projektförslag
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Med målet att det insamlade materialet skulle ge en bred bild av behoven inom 

kulturområdet utgick kartläggningen från VGRs beskrivning av kulturaktörer i 

Kulturstrategi västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023: 

 
Bild 2. VGRs beskrivning av kulturaktörer i Kulturstrategi västra Götaland och regional 

kulturplan 2020-2023: 

 

Då en del aktörer som kontaktats inte har haft tid och möjlighet att delta under just den 

här tidsperioden finns det en viss obalans mellan olika aktörskategorier i underlaget. 

Dock har flera som ingår i underlaget kunnat delge erfarenheter från mer än ett område 

och har således delvis kompenserat för detta. Aktörerna i underlaget har geografisk 

spridning över hela Sjuhärads upptagningsområde; se bilaga 1.  

 

2.3 Analys av erfarenheter från samtal, intervjuer, möten med kulturaktörer 

En funktion som ska stödja kulturaktörers möjlighet att ansöka om mer externa medel 

kommer att behöva arbeta på många olika sätt med uppdraget. Detta beror i första 

hand på att kunskap och kompetens hos kulturaktörerna uppvisar en stor variation och 

att det både kommer att behövas arbete på kort och lång sikt för att åstadkomma 

varaktig förändring.  Det går heller inte att generalisera angående de olika 

kulturaktörernas kunskaper inom ansökningsområdet, då de representerar allt ifrån 

enskilda företagare till riktigt stora organisationer. Att aktörerna är så olika gör också att 

de har vitt skilda möjligheter i ansökningar; vissa typer kan den ena aktören vara perfekt 

för medan den andra inte ens uppfyller grundläggande kriterier. Beskrivningen nedan 

innehåller ett antal områden, som enligt dem som funnits med i samtal och intervjuer, 

är avgörande för att nå framgång i uppdraget som finansieringslots i förhållande till alla 

de kulturaktörer som är målgrupp för insatserna. 

2.3.1 Lära av andra och varandra 
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I Boråsregionens kommunalförbund finns redan många aktiva nätverk och 

samverkansorganisationer som genomför spännande aktiviteter. Många av dem verkar 

mest lokalt och är inte alltid kända över hela kommunalförbundets upptagningsområde. 

Här kan finansieringslotsen medverka till att dessa goda exempel sprids till andra, som 

då får möjlighet att ta stöd härifrån vid uppbyggnad av något nytt och eget. 

En finansieringslots kommer sannolikt ha som del av sitt uppdrag att samverka med 

andra delar av Västra Götalandsregionen samt samverka både nationellt och 

internationellt inom kulturområdet. I och med detta är det naturligt att 

finansieringslotsen sprider goda former för samverkan som kan tillämpas på 

hemmaplan och användas av de lokala aktörerna. 

I de nätverk som drivs av och med Boråsregionens kommunalförbund bör 

finansieringslotsens verksamhet bli ett självklart inslag i nätverksmöten och funktionen 

bör användas som kontaktperson för frågor och funderingar som gäller 

ansökningsprocesser och/eller samverkansformer inom kulturen eller med kulturen 

som en del. 

 

Bild 3. Översikt målgrupp för finansieringslotsens verksamhet 

 

2.3.2 Nätverksmöten 

För att få ut information till kulturutövare och nå ut med kunskaper om externa 

ansökningar bör finansieringslotsen genomföra i god tid fastställda 

nätverksmöten/utbildningar under kalenderåret. Dessa bör genomföras på flera olika 

platser ute i kommunerna för att säkerställa att de är relevanta för många kulturaktörer. 

Relevant innehåll är vad som är på gång under den kommande perioden ifråga om 

Processledare 
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ansökningar, nätverkande, samverkan över kommungränserna mm. Målet bör vara att 

skapa en positiv beredskap hos kulturaktörer för att vara med i ansökningar; att se sig 

själva som en självklar del. Lämpliga vägar att genomföra ovanstående är genom att: 

- Vara med och ha informationspunkter på möten som redan finns; t ex för kulturchefer, 

nätverksträffar i olika branscher etc. Att initialt bjuda in sig själv till befintliga 

mötesplatser innebär ofta en möjlighet till kontinuerlig kontakt efteråt. 

- Utveckla specifik kontaktsökande verksamhet för att nå ut utanför mer kända 

kommunikationskanaler.  De som redan är frälsta kommer att dyka upp första gången 

på helt vanliga möten, den stora utmaningen är alla andra. 

- Arbeta för andra målsättningar i samarbeten och projekt än att få in pengar. Det är 

minst lika viktigt att få till de riktigt goda och roliga samarbetena som utvecklar vårt 

geografiska område i Sjuhärad; den ekonomiska möjligheten är bara ett sätt att kunna 

utforska tillsammans med större ramar. 

- Samordna med befintliga nätverk och clusterorganisationer av kulturutövare och 

potentiella samverkansparter. Vara med där det händer. 

- En egen mötesstruktur för just finansieringslotsen som ambulerar geografiskt i 

Sjuhärad för att medverka till att allt fantastiskt i vårt område blir känt och fler lär känna 

varandra; speciellt viktigt över gränser och mellan stad och landsbygd och landsbygd-

landsbygd.  

- Medverka i natinella nätverk som delar uppdraget, eller som har vissa delar av 

uppdraget, för att stärka varandra och dela information. 

- Medverka i internationella nätverksmöten där grupper som sedan genomför 

ansökningar tillsammans finns, speciellt inom EU, t ex Bauhaus, Horizon 

- Ordna tankesmedjor för många som vill utveckla något inom kulturområdet. Med 

målet att hitta nya möjligheter och samarbeten samt gå därifrån med fler idéer och 

möjligheter än vid ankomst. Även tankesmedjor med aktörer från olika branscher är 

önskvärt för att vidga möjlighetserspektiven. 

2.3.3 Samverkan med andra branscher/inriktningar  

Att samverka med andra branscher och inriktningar utanför kulturområdet ger ofta 

möjligheter att nå andra typer av finansiering och öppnar upp för spännande 

gränsöverskridande projekt. Många kulturutövare är vana vid en sådan samverkan 

medan andra helt saknar erfarenhet och/eller ens ser det som en möjlighet. Här krävs 

insatser för att göra detta känt och göra det till en naturlig del av arbetet med att 

genomföra ansökningar. I många fall är det just det gränsöverskridande som gör en 

ansökan mer intressant och kreativ.  I mötet mellan olikheter föds ofta det oväntade, 

innovativa och framtidsorienterade. Inom detta område är det av stor vikt att verka för 

att kontinuerligt nätverkande och samarbete blir en naturlig del av verksamhetsåret 
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inom kulturen; det är först då alla aktörer kan vara redo att dra igång en 

ansökningsprocess när tillfälle kommer. Tillsammans är vi starkare! 

 

2.3.4 Regional samverkan med Skaraborg, Fyrbodal, Halland m fl 

Eftersom det finns ett gemensamt behov av att fler verkligen blir aktiva inom 

ansökningsområdet är det av stor betydelse med samverkan även över de geografiska 

gränserna. Samverkan med regionerna Skaraborg, Fyrbodal och Halland som har 

liknande utmaningar som Sjuhärad ifråga om ökad extern finansiering är naturligt. Detta 

eftersom kommunikation redan sker mellan dessa inom andra delar av kulturområdet 

och andra samverkansområden relevanta för Kommunalförbunden.  Dessa regioner 

påvisar sinsemellan också så pass många likheter att det som blir en framgångsfaktor i 

den ena delen sannolikt skulle kunna bli det även i den andra. Kontinuerlig 

kommunikation är nödvändig för att hålla samverkan levande. 

2.3.5 Säkerställa att nå både stad och landsbygd 

Då Boråsregionens/Sjuhärads sammanlagda upptagningsområde består både av Borås 

stad och befolkningsmässigt mindre kommuner, är det av största vikt att 

finansieringslotsen kontinuerligt bedriver verksamhet ute i de olika delarna. För att 

detta ska bli fortlöpande bör ett stort antal informations och utbildningstillfällen samt 

dialogmöten förläggas till lokaler ute i kommunerna och riktas till de kulturutövare som 

är verksamma där. Då det är möjligt ska dessa tillfällen sammanfalla med annan 

verksamhet som ändå sker. Detta är ett sätt att göra finansieringslotsens verksamhet 

känd för potentiella användare så snabbt som möjligt och samtidigt ge 

finansieringslotsen god kännedom om lokala verksamheter. Finansieringslotsen måste 

aktivt arbeta för att hitta och samverka med de nätverk som finns inom kulturområdet i 

alla kommuner och medverka till skapandet av sådana där de inte finns i nuläget. 

Genom att nå ut till nätverken med relevant information och lära känna dess individer är 

de kontaktbara när möjligheter till olika ansökningar dyker upp. 

2.3.6 Ökade kontaktytor 

Eftersom de allra flesta ansökningar som görs om externa medel innefattar någon form 

av samverkan, innebär nästan alla ansökningar att det ger kulturaktörer insyn i minst en 

annan verksamhet. Detta vidgar perspektiv, öppnar för nya utmaningar och möjligheter 

samt leder till nya samverkansytor med potential att bli grogrund för ytterligare nya 

projekt och ansökningar. Speciellt tydligt blir detta på den internationella projektarenan 

där ett beviljat internationellt projekt öppnar dörren till både andra språk och kulturer 

samt det internationella kulturlivets resurser – världen kommer lite närmare och är 

mycket tillgängligare för t ex nya scener, utställningsytor, utbyten mellan professionella i 

olika länder och nya vänskaper.  I sammanhang där det finns utrymme för både stora 

och/eller mer erfarna och små och/eller mindre erfarna aktörer är det viktigt att de 

större aktörerna drar med sig fler när de kan. Att få börja i liten skala i ett projekt som 
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drivs framåt av andra med större möjligheter blir på så vis ett viktigt sätt att lära genom 

att göra och delta.  Här kan också finansieringslotsen medverka till att sammanföra 

aktörer med varandra som inte känner till varandra sedan tidigare och uppmuntra dem 

som ännu inte har vågat ta steget– den gemensamma nämnaren är att ha kontakt med 

finansieringslotsen. 

2.3.7 Stödfunktion 

Alla tillfrågade är överens om att finanseringslotsens viktigaste uppdrag är att vara en 

stödfunktion i processerna som syftar till att ansöka om externa medel för en individ 

eller en grupp. Behovet av denna funktion börjar i vissa fall redan innan en projektidé, 

som kan ligga till grund för en ansökan, har formulerats färdigt; för att bolla idéer, 

tankar om upplägg, slipa sina argument och inte minst att beskriva sina tankar på ett så 

konkret sätt att någon annan kan släppas in i processen. Stödfunktionen måste sedan 

kunna fungera under hela ansökningsprocessen; från att medverka till att fler får större 

kunskaper i att genomföra ansökningar genom regelrätta utbildningar till att läsa och 

processa nästan färdiga ansökan innan slutdatum.  

Lotsen kan också vara en stödfunktion med förankring, att påminna om att hela 

organisationen som söker ska vara medvetna och att ansökan är in samklang med de 

mål och planer som organisationen har. 

 

 

2.3.8 Kursverksamhet/utbildningstillfällen 

Det är tydligt att det finns behov av utbildningsinsatser för att fler ens ska se det som en 

möjlighet att skriva externa ansökningar. Dock ser olika aktörer väldigt olika på detta i 

förhållande till vilka ansökningar som avses. Många uttrycker oro och osäkerhet framför 

allt angående EU-ansökningar. De ses som omfattande och krångliga att förstå. 

Startsträckan för att vara med känns lång. Att många dessutom måste göras på engelska 

är en ytterligare utmaning. Finansieringslotsen behöver kunna medverka till att 

avdramatisera hela situationen så att det blir lättare att knäcka koden och jobba väl med 

de förberedelser som kan göras innan en ansökan ska påbörjas. Det finns också 

begränsningar i den tid många kulturutövare kan lägga på dessa ansökningar i 

förhållande till chansen att verkligen få medel. Upplevelsen av att det inte är speciellt 

stor chans att få medel är stark hos många. Att dra igång utbildningstillfällen inom 

området är en insats för att öka kompetensen långsiktigt och få fler att se sig som 

potentiella (och framgångsrika) deltagare i projekt och ansökningar. Ett av få områden 

som alla tillfrågade är helt överens om handlar om att de har behov av relevant 

utbildning i förhållande till tidigare kunskaper. Utbildning där ingen behöver känna sig 

dum eller okunnig, där det är ok att ställa frågor och att inte kunna allt i förväg. Exempel 

på utbildningsinsatser som det finns stora behov av är: 
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Grundläggande kunskap om att skriva ansökningar. I en sådan utbildning rör sig 

innehållet runt t ex;  

-Vilken information behöver jag ha tillgänglig från min verksamhet innan jag 

börjar en ansökan? 

- Vad behöver jag tänka på för att skapa goda förutsättningar för en ansökan 

ifråga om beskrivning av mina aktiviteter, partnerskap och tydlighet i 

förhållande till att den ska granskas av någon som inte är insatt i det jag vill 

göra? 

- Grundkunskap i vilka aktiviteter som är gångbara i en ansökan och hur detta 

kan uttryckas för att vara tydligt. Hur kopplar jag ihop det jag vill göra med 

målen för en utlysning? 

- Vilken typ av information avses i olika delar av en ansökan? 

- Begreppsorientering 

- Budgetutformning 

- Vilken administration och redovisning kommer att behövas vid beviljade 

medel? 

Internationella ansökningar, i huvudsak fokus på EU inom kulturområdet 

- Vilka är de? När ska de skickas in? Vilka är mest gångbara för min verksamhet? 

- Vad behöver jag tänka på för att skapa goda förutsättningar för en sådan 

ansökan ifråga om beskrivning av mina aktiviteter, partnerskap och tydlighet i 

förhållande till att den ska granskas av någon som inte är insatt i det jag vill 

göra? 

- Tänka som en granskare. Hur skriver jag min ansökan så att den som granskar 

får reda på det den letar efter på ett tydligt sätt. 

- EU-ansökningar som lämpar sig väl för samverkan med andra typer av 

verksamheter; t ex Erasmus, Horizon etc. 

2.3.9 Tillgänglig information 

För att en finansieringslots arbete ska bli tillgängligt för många är det av vikt att det finns 

en tydlighet gällande den information man kan behöva. Många kulturutövare har i 

samtalen uttryckt att det är viktigt att finansieringslotsen: 

- går att kontakta för kortare avstämningar och frågor på telefon 

- är tillgänglig på mail 

- har tydlig och uppdaterad information på hemsida som kan nås digitalt; t ex kalendarie och 

de vanligaste frågorna 
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- kan bokas för digitala och/eller analoga möten 

- kan läsa igenom ett utkast inför en ansökan och ge kort feedback och ställa följdfrågor som 

utvecklar 

 

Specifika behov mitt i en ansökningsprocess 

- processtöd; läsa under tiden ansökan skrivs fram och ge feedback på innehåll och struktur 

- snabbfrågor om t ex ord och uttryck 

 

Processtöd efter att projektet beviljats 

- Redovisning 

- Utvärdering 

- Spridning 

- Budgetfrågor 

 

2.3.10 Digital synlighet och tydlighet 

De möjligheter som idag finns för att göra externa ansökningar är omfattande. Några 

kulturutövare i underlaget som är mer vana att göra ansökningar uttrycker att det finns 

så många möjligheter att hitta externa medel ”att jag skulle kunna gör ansökningar till 

min heltidssyssla”. Men även för dessa är det en stor utmaning att verkligen hitta det 

som är relevant för deras områden, att hitta till möjligheterna i god tid och att veta var 

man ska börja för att hitta till rätt information. En stor hjälp för många, oavsett 

nybörjare eller erfaren skulle därför vara en digital plattform dedikerad till 

Sjuhäradsområdet kultur där informationen uppdateras regelbundet av 

finansieringslotsen och t ex innehåller: 

 Information om vilka ansökningar som finns och ett kalendarie som visar när 

ansökningar ska in, kriterier, länkar till detaljer och kontaktuppgifter för att 

komma vidare. 

 Digital anslagstavla där den som har en idé och söker partnerskap kan 

presentera sitt förslag och andra kan hitta till den  

 Ansökningar på gång i VGR! 

 Ansökningar på gång inom kommunalförbundet! 

 Next up inom EU! 

 Äldre beviljade ansökningar att läsa och hämta inspiration ifrån. Alltid bra att 

göra mer av det som fungerade bra! 
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 ”Detta vill vi berätta”. En sida där de som varit framgångsrika i 

projektansökningar visar upp sina exempel. Med bilder och kort text. Genom att 

visa upp vad som gjort kan fler göra liknande igen (och kanske ännu bättre) när 

det blir känt. 

 Lista på ”de vanligaste frågorna” gällande att skriva ansökningar 

 Finansieringslotsens kalendarie som visar vilka möten och utbildningar det finns 

som finansieringslotsen anordnar. 

 Möjlighet att prenumerera på finansieringslotsens nyhetsbrev 

2.3.11 Snabbväg för att komma igång 

Det finns två saker som talar för att just komma igång på ett enkelt sätt är nödvändigt 

för att bli framgångsrik inom ansökningsområdet. Den ena delen är att processen att 

ansöka om externa medel är starkt kopplat till självförtroende, och det är svårt att börja 

bygga upp ett sådant om den första erfarenheten man skaffar sig är en väldigt lång och 

mödosam startsträcka. Den långa startsträckan kan istället innebära att ansökan inte 

blir av alls och de goda idéerna och spännande projekten stannar av helt.  Det andra 

handlar om att det finns många bra tankar och idéer inom kultursektorn som inte är 

speciellt omfattande eller resurskrävande, men som lätt skulle kunna komma igång med 

en mindre finansieringsmöjlighet ihopkopplat med en enklare ansökan. I och med ett 

sådant upplägg kan kulturaktörer ges möjlighet att prova en idé, testa ett nytt 

samarbete, börja i liten skala för att senare växla upp arbetet i en större ansökan med 

fler inblandade. Många olika individer som har kommit till tals under hösten tar upp 

denna möjlighet som helt avgörande och som något mycket positivt när de har fått 

möjligheten genom t ex Leader Sjuhärad eller Sparbanksstiftelser. För kulturens räkning 

bör dessa medel fördelas utefter ett antal i förväg uppsatta områden med enkla, tydliga 

kriterier som är läsbara på t ex hemsida och är lätt kommunicerbara på möten av olika 

slag. 

2.4 Direkt Kommunikation 

En vanlig erfarenhet från kulturutövare som har varit med och ansökt om externa medel 

tidigare är att det är en utmaning att få reda på den information man behöver i tid och 

med rätt information. För att underlätta detta bör finansieringslotsen ha en tydlig 

kommunikationsstrategi. I en sådan är följande delar viktiga och kan tillämpas på såväl 

hemsida som andra kanaler, utskick, tryckt material: 

- Kort och saklig information 

- Kontinuerlig information; t ex nyhetsbrev, i samband med aktiviteter, påminnelser om 

ansökningar på gång etc 

- Digital och analog 

- Viktigt med information på flera språk än svenska 

- I en sammanhållen grafisk profil som ger igenkänning när den dyker upp i analoga eller 

digitala sammanhang, för t ex hemsida, trycksaker, sociala medier 
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- med speciell hänsyn till grupper som är svårare att nå, t ex unga vuxna, nyanlända, nya 

kulturutövare m fl 

- med möjlighet till personliga kontakter när möjligheter dyker upp som verkligen passar 

en aktör, organisation eller påbörjat samarbete som hand i handske 

 

 

2.4.1 Kommunikation via digitala medier 

Idag vet vi att det är olika grupper som är aktiva på olika sociala plattformar inom sociala 

medier. Av de som finns med i underlaget agerar de flesta på en eller flera av Instagram 

(flest), Facebook eller Linkedin; antingen som sig själva som kulturutövare eller som del 

av en större organisation. Många uttrycker att det är just på sociala medier som de får 

reda på nyheter om kommande ansökningar och andra satsningar som rör deras del av 

kulturen – och som även ger möjlighet att snabbt skicka informationen vidare till andra 

som man anser borde ha nytta av informationen.  Här har några gjort det aktiva valet att 

följa sådana organisationer som har medel till sitt förfogande som VGR, Kulturrådet och 

Kommunalförbunden medan andra råkar se det i det allmänna flödet. Andra ser sitt 

deltagande i sociala medier mer som en reklamyta eller ett sätt att göra sin verksamhet 

känd för en större publik än den som nås i närområdet.  

Eftersom det är tydligt att sociala medier är ett levande och kontinuerligt sätt att nå ut 

måste finansieringslotsen agera aktivt här med egna konton där olika typer av 

information kommuniceras och på så vis nå ut till fler än dem som t ex skulle 

prenumerera (och läsa) ett nyhetsbrev eller besöka en hemsida. Sociala medier är också 

en viktig riktningsvisare i den digitala kommunikationen eftersom den lätt pekar 

användaren vidare till mer information på annan plats. Här behöver t ex information om 

vad som är på gång ifråga om träffar, event, utbildningar mm finnas, men också 

information om ansökningar som är på gång och påminnelser om vilken hjälp som finns 

att få. Ett mål är förstås att även göra denna kommunikation så pass eftertraktad ifråga 

om ton och innehåll att många vill följa även för att det är ett bra konto med ett 

intressant och attraktivt innehåll. Om inte finansieringslotsen har tidsmässig möjlighet 

till ovanstående insatser bör detta göras tillsammans med en kommunikatör. 

2.4.2 Nyhetsbrev 

Flera av dem som finns med i underlaget tar fram nyhetsbrev i sammanhanget 

ansökningar som något de använder aktivt. Några betalar t o m en månatlig avgift för 

nyhetsbrev med speciellt bra inriktning för sin verksamhet med motiveringen att 

”avgiften betalar sig när jag får rätt information som leder till beviljade projektmedel”. 

Nyhetsbrevet bör komma regelbundet, gärna en gång i månaden med innehåll som 

visar vad som är på gång; utbildningar, nätverksträffar, kommande ansökningar, 

efterlysningar inför kommande partnerskapsansökningar etc. Gärna också någon 

speciell del av karaktären ”Du har väl tänkt på att…” eller motsvarande. 
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2.4.3 Information till nya kulturutövare 

De som är nya inom kulturområdet i Sjuhärad bör så snart som möjligt fångas upp och 

få information om vilka möjligheter som finns att ansöka om externa medel. Då det 

knappast är troligt att den som antingen är en nyinflyttad kulturutövare eller just har 

lämnat en ungdomsverksamhet i första hand kommer söka stöd direkt av 

kommunalförbundet, måste denna grupp sökas upp igenom ett aktivt nätverkande med 

andra aktörer som hjälp ute i kommunerna. Detta nätverkande kan ske med t ex 

clusterorganisationer, studenter, bildningsförbund, föreningar etc. Det är av stor vikt att 

detta sker kontinuerligt för att fånga upp människor på olika sätt. Utan en kontinuerlig 

aktivitet inom detta område finns en risk att det bara blir kulturutövare inom vissa 

områden och vissa åldersgrupper som nås på bekostnad av andra.  

 

3. UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER  

Uppdragets omfattning 

Funktionen finansieringslots kan göras hur stor och omfattande som helst eftersom det 

alltid går att nå fler kulturutövare med behov av stöd och hjälp; Boråsregionen/Sjuhärad 

har ett stort och aktivt kulturliv och på så vis ett stort underlag. Med tanke på detta 

behöver funktionen definieras och avgränsas på ett sätt som är hanterbart, och 

samtidigt maximerar nyttan för området. 

Mångfald 

Inom Boråsregionen/Sjuhärad finns många anledningar att tänka till gällande 

mångfaldsperspektivet. De som ansöker om medel inom stöd till kulturen och får 

support i processen bör spegla sammansättningen av de människor som verkar i 

Sjuhärad ifråga om t ex nationalitet, språk, religion, funktionshinder, social bakgrund 

etc. Detta är en stor utmaning av många skäl och några av dem handlar om:  

- ”Som man frågar får man svar”. Information och kommunikation inom området 

ansökningar om externa medel för kulturen må vara hur bra och genomtänkt som helst, 

men om den inte kan nå ut till fler än dem som behärskar god svenska och redan är väl 

insatta/etablerade inom kulturområdet så har den inte nått ända fram till alla den 

borde.  

- Utformning och val av Goda exempel som lyfts fram på t ex hemsida eller på 

nätverksmöten. Om några som tar del av de goda exemplen aldrig känner igen sig eller 

kan se sig själv som en del av en liknande situation kommer dessa exempel att verka 

exkluderande. 
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- Val av lokaler vid anordnade utbildningar eller aktiviteter får inte vara exkluderande för 

den som t ex har ett eller flera funktionshinder så att den måste välja bort aktiviteterna 

av detta skäl. 

Det går att lyfta fram många fler exempel, men genom att ta med detta område som en 

utmaning ökar möjligheterna att göra mer rätt än fel. 

 

Armlängds avstånd 

Principen armlängds avstånd behöver tas i beaktande i förhållande till 

finansieringslotsens uppdrag så att inte de sammanhang man agerar i/stöder 

medverkar till att begränsa dem som utövar sina kulturuppdrag eller styr inriktningen på 

det stöd som ges i vissa riktningar på bekostnad av andra. Denna fråga har lyft under 

2021 i form av Myndigheten för kulturanalys rapport, Så fri är konsten. 

Att nå ut digitalt 

Ett visst fokus kommer att krävas för att skapa tydlig digital information på hemsida. Det 

behövs hålla en god informationsnivå för uppdraget samt hålla detta uppdaterat.  

Att få till gränsöverskridande ansökningar och event  

Det finns egentligen helt obegränsade möjligheter att få till ansökningar och projekt i 

samverkan över verksamhetsgränserna. Kulturen kan samverka med så många olika 

områden och gör det framgångsrikt i olika utsträckning när de gäller ansökningar om 

externa medel i dagsläget. Men det finns utrymme för ett mycket större 

gränsöverskridande perspektiv. Några av de områden som bör framhållas som möjliga 

samverkanspartners är: näringsliv, föreningar, miljöaktörer, intresseorganisationer, 

skola, akademi och civilsamhälle eller mellan aktörer inom kulturen som vid första 

anblick inte liknar varandra så mycket. Ett framgångsrikt arbete här ger sannolikt en 

ökad tillgång till externa medel men är också en långsiktig utmaning som kräver 

kontinuerligt arbete för att bli mer naturligt för fler. 
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4. SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER 

Extern finansiering ifråga om projektstöd är en högt efterfrågad resurs inom 

kulturområdet; såväl de EU-baserade som dem med andra inriktningar. Det finns dock 

en stor variation i hur olika aktörer ser på sina möjligheter att nå dessa och många 

anser att startsträckan för att nå dit på egen hand är antingen lång eller omöjlig att gå. 

Många påtalar vikten av att börja träna sin ansökningskompetens med mindre 

omfattande ansökningar både ifråga om mängden information ansökan kräver inför 

inskickandet och den redovisning som behövs under projektets genomförande.  Dock är 

de flesta mycket positiva till att kunna förbättra sin kompetens inom området med 

relevant stöd från en finansieringslots och många har en god känsla för vad som skulle 

behövas för att nå ända fram; t ex utbildning, processtöd och mer lättillgänglig 

information. Att göra ansökningar tillsammans med andra uppfattas som något positivt, 

då det oftast innebär att de olika aktörerna bidrar med olika kunskaper och möjligheter 

in i både ansökningsprocess och genomförande. Men detta innebär också en längre 

startsträcka för att komma till skott med en ansökan och kräver kunskap i och 

uthållighet för nätverkande och samverkan av olika slag. Här kan finansieringslotsen 

medverka till att underlätta samverkan och koppla ihop relevanta aktörer med varandra. 

De som tidigare har deltagit i internationella ansökningsprocesser, både beviljade och 

inte beviljade, anser att dessa hade ett mervärde för mer än möjligheten att nå extern 

finansiering gällande samarbete över gränserna; utökade kontaktnät, ökat 

självförtroende, nya internationella kollegor, att ha roligt, insyn i andra kulturer, språklig 

utveckling och en mer positiv syn på mångfaldsarbete. Mycket talar för att dessa och fler 

mervärden kommer att vara närvarande i många nya processer som startas och 

genomförs med stöd av finansieringslotsen. 

Stödet från en finansieringslots kan dock inte upphöra i och med att en ansökan har 

beviljats/inte beviljats. Det är precis lika viktigt med fortsatt stöd under den process som 

tar vid när projektet drar igång och genomförs. Vad ska redovisas och på vilket sätt? Vad 

händer om premisserna ändras? Utvärdering? Spridning av resultat? Ekonomisk 

redovisning etc. 
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4.1 Rekommendationer   

 

Bild 4. Rekommendationer i korthet 

 

Öka kompetensnivån 

För att säkerställa en positiv utveckling av antalet externa ansökningar som genomförs i 

Bosråsregionen/Sjuhärad är det helt nödvändigt att kontinuerligt arbeta med utbildning 

inom olika moment i ansökningsprocessen för olika grupper inom kulturområdet. Dessa 

behöver göras på ett par olika nivåer för att säkerställa en ökad kompetensnivå både för 

dem som är nybörjare och dem som har varit aktiva under en längre period. För att 

säkerställa att så många som möjligt får ta del av insatserna måste dessa genomföras 

på många olika ställen i Sjuhärad, som ett sätt att göra utbildningsinsatserna tillgängliga 

för många. Då det är möjligt är det positivt om genomförandet sker i blandade grupper 

över kommungränserna, eftersom detta direkt kan bidra till framgångsrikt nätverkande 

(se nedan) och nya perspektiv. 
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Främja nätverkskompetens och gränsöverskridande sammankopplingar 

Det är av avgörande vikt att olika individer och grupper kopplas samman för att 

gemensamt ansöka om extern finansiering. Detta är viktigt av flera orsaker; dels finns 

det mycket få möjligheter att få externa medel som vänder sig till bara en aktör, dels för 

att detta är ett sätt att mer eller mindre garantera spännande och framåtsyftande 

resultat från de aktiviteter som genomförs. Finansieringslotsen kommer att ha en unik 

möjlighet att koppla samman spännande aktörer (ifrån olika delar av kulturen och andra 

möjliga samverkansparter) med varandra; via ordnade aktiviteter som syftar till att 

utöka nätverkandet och genom att handgripligt sätta människor i kontakt med varandra 

som inte skulle ha den möjligheten utan extern inblandning. Dessa insatser kommer att 

få fler att hitta till nya spännande partnerskap via de nätverk finansieringslotsen har 

tillgång till; som upplagt för fler fantastiska projektansökningar och idéer. 

Processtöd hela vägen 

Det stöd som kommer att behövas sträcker sig hela vägen från att nå ut med 

information om rätt typ av ansökningar till den som står i startgroparna för att sätta 

igång en ansökningsprocess till att stödja den som behöver det under tiden ett beviljat 

projekt fortgår – och allt däremellan. Det viktigaste processtödet är inte det som är 

omfattande eller avancerat, utan snarare det som verkligen för aktörerna framåt utan 

att göra jobbet mer avancerat än det är, och som möter upp den som efterfrågar det på 

bästa möjliga nivå. Den som får ett bra processtöd i ett projekt kommer sannolikt att ta 

stora steg med ökat självförtroende in i nästa. 

Nå ut till fler 

I nuläget når informationen om möjligheter inom den mångfald av ansökningar som 

finns inte ut till tillräckligt många. De som redan är aktiva kan bli mer aktiva för att de 

redan finns i olika nätverk och har provat på att arbeta i projekt med extern finansiering. 

Men det finns så många fler aktörer inom kulturen som skulle behöva ges möjligheten, t 

ex kulturaktörer som är nya i Sverige och unga vuxna som inte ännu är etablerade i 

större organisationer och nätverk etc . Finansieringslotsens arbete bör inriktas på att nå 

andra grupper än t ex de som idag kontinuerligt ansöker om medel från Sjuhärads 

kommunalförbund och arbeta upprepat uppsökande i andra verksamheter för att 

sprida möjligheterna till fler. 

 

5. GENOMFÖRANDE – KOMMA IGÅNG 

Att behovet av den här funktionen är stort råder det inget som helst tvivel om. Detta 

blev extra tydligt under alla möten med aktiva kulturutövare som har genomförts, 

eftersom diskussionerna mycket snabbt kom att även handla om specifika 

utvecklingsmöjligheter inom ansökningsområdet för just deras verksamhet.  
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För att snabbt komma igång med funktionen finansieringslots finns det några områden 

som är avgörande: 

- Starta upp testutbildningar för både helt oerfarna inom ansökningsområdet och 

fortsättningsutbildning för dem som har provat någon gång tidigare. Fler än ett tillfälle 

så att det finns möjlighet till uppföljning. 

- Kartlägga de nätverk av kulturutövare som finns inom Boråsregionen/Sjuhärads 

kommunalförbund. Fokus på både dem som i nuläget har kontakt med 

kommunalförbundet och andra. Tala om för dem att tjänsten finns och vilken nytta de 

kan ha av den. 

- Skapa information på  hemsida med kontaktinformation och annat innehåll som 

representerar finansieringslotsen. 

- Ta fram en digital kommunikationsstrategi; i vilka sociala medier ska 

finansieringslotsen agera? Hur görs det tydligt i bilder och layout viken avsändaren är? 

Med vilken frekvens är det rimligt att vara aktiv? Hur arbetar vi med språk, bilder och 

texter så att informationen är inkluderande för många? 

- Planera för ett STORT årsevent för ALLA inom kulturområdet i Sjuhärad en gång om 

året. Ett fast innehåll som återkommer år efter år, t ex Speeddating eller motsvarande 

med målet att skapa nya samarbeten. En mer happeningbetonad lustfylld aktivitet som 

är lätt att marknadsföra och få uppmärksamhet för. Lite av årets fest i 

ansökningssammanhang och ett återkommande inslag i verksamhetsåret. 

- Börja arbeta med ett årshjul för verksamheten. Ett sådant blir en tydlig beskrivning av 

verksamheten och kan kommuniceras med andra. Årshjulet ger också en fingervisning 

om var det finns utrymme att utöka verksamheten – var finns tiden och möjligheterna? 
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Bild 5. Förslag årshjul för en finansieringslots 

6. EFFEKTMÄTNING 

Att mäta effekt inom funktionen finansieringslots kan ske på olika sätt, men de olika 

sätten har sina begränsningar och utmaningar då det är svårt att med säkerhet mäta 

om det uppnådda resultatet är en direkt följd av insatsen eller skulle ha kunnat ske 

ändå.  

Tänkbara effektmätningar i urval 

Antal ansökningar beviljade under ett år i förhållande till antal processtöd; lätt att 

mäta antal efter det att verksamheten kommit igång, men mycket svårt att göra 

jämförelser då den ena projektprocessen inte är den andra lik, ens inom samma 

ansökningsart. Det står dessutom helt utanför finansieringslotsens kontroll hur 

variationen i antal som ansöker inom en ansökningsart år för år ser ut eftersom 

premisserna kan ändras ifrån den som ansvarar för utlysningen. 
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Ett ökat antal deltagare på aktiviteter som genomförs år efter år 

I takt med att finansieringslotsens verksamhet etableras mer och mer kan antalet 

deltagare i öppna aktiviteter som återkommer på liknande sätt år efter år mätas. Ett 

ständigt ökande antal intresserade av verksamheten skulle kunna vara en 

effektindikator. Denna blir dock svår att mäta kontinuerligt om det snabbt blir 

finanseringslotsens tid som blir en begränsningsfaktor. 

Fler som aldrig tidigare har ansökt 

Eftersom ett av målen med den ansökningsfrämjande verksamheten är att få fler att 

ansöka som aldrig har gjort det tidigare kan detta vara en effektmätning av insatsen. 

Antingen helt nya ansökningar av vilken sort som helst, eller nya ansökningar av annan 

art än dem man ansökt om tidigare. En intressant del vore att titta närmare på hur 

många som tidigare har ansökt om lokala eller nationella medel som vågar ta steget till 

att göra ansökningar inom EU med hjälp av finansieringslotsen. 

Nya samarbeten skapas 

Att jobba med målet att skapa nya samarbeten skulle kunna effektmätas genom att följa 

upp de samarbeten som startas under träffar som anordnas av finansieringslotsen. 

Vilka har resulterat i en ansökan om externa medel? Vilka har mynnat ut i gemensamma 

aktiviteter?  
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BILAGA 1 

Aktörer som personligen deltagit i samtal om kultur, projektmedel och behov (analogt 

eller digitalt) 

Helena Jönsson, Westra Gothia och Internationellt vävcenter 

Rolf Danielsson, f d Västarvet och Internationellt Vävcenter 

Ulrika Nilsson, Clustersverige och science park/högskolan Borås, arbetat med  

Kulturprojekt/EU. 

Thomas Andrén, Tadvising råd & Kompetens, lokala nätverk i Mark samt rådgivning för 

och produktion av EU-ansökningar 

Tiago Prata, f d TILLT i Göteborg, nu fristående aktör under namnet Transversal. Expertis 

EU-ansökningar och rådgivning till aktörer inom detsamma 

Johan Lundbladh, VD TILLT Göteborg, expertis EU-ansökningar och rådgivning till aktörer 

inom detsamma 

Carola Melo, Utvecklingsledare kultur och fritid, Marks kommun 

Stadsbiblioteket Borås, bibliotekens ledningsgrupp  

Ida Burén, Kulturchef Borås stad 

Theo Ågren, Kulturaktör i Sjuhärad genom Skimmer & Skärvor, adjunkt på HDK 

Thomas Laurien, Kulturaktör i Sjuhärad genom Skimmer & Skärvor, lektor på HDK 

Ålgården, styrelsens ledamöter, Borås 

Gisella Olsson, verksamhetsutvecklare studieförbundet vuxenskolan Mark 

Michelle Nyberg, administratör studieförbundet vuxenskolan Mark 

Hanna Olsson, International resource officer, Trans Europé Halles 

Marian Söderholm, Regionutvecklare koncernkontoret Kultur, VGR 

Ingrid Nyman, näringslivsutvecklare Borås Stad, projektledare Creative cluster 

Åse Bjurström Eliasson, Sassarps kultursatstningar, Ulricehamn 

Ann Lundberg, Chefsproducent Regionteater Väst 

Torbjörn Stockenborn, fd enhetschef kultur Marks kommun 

Carina Lindgren, bibliotekarie Marks kommun 

Thomas Örn Karlsson, Herrljunga, konst och naturfotograf, Platsutveckling Fåglavik 
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Lene Madsen, företrädare för Sjuhäradsform, organiserar enskilda konstnärer i hela 

sjuhäradsområdet 

Gunilla Karlson, konsthantverkare i Örby, Marks kommun 

Frida Uneback- Malm, Verksamhetschef Kulturskolan Borås stad 

Emma Gerdien, Kultursekreterare Unga, Borås stad 

Jennicka Dahlqvist, producent Kulturskolan Borås stad 

Sabina Henriksson, folkmusikant, vissångerska mm, Sassarp Ulricehamn 

Pernilla Åkerström, MPA art, konstnär, Brämhult Borås 

Camilla Winter, internationell koordinator vuxenutbildningen Borås stad 

Marie Adolfsson verksamhetsledare & Linda Sjöö projektledare Leader Sjuhärad 

Boråsregionens Kultursamordnarnätverk 

Boråsregionens Kulturchefsnätverk 

Bauhausnätverket, EU:s satsning på samverkan kultur, stadsbyggnad, samhällsaktörer 

för en hållbar framtid och tillämpningen av en Grön Giv. 

Roberto Gomez la Inglesia, Consultor experto en Economía Creativa, Conexiones 

improbables, Spanien 
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Bilaga 2 uppdragsbeskrivning    

      2021-07-07 

 

Uppdragsbeskrivning projekt- och finansieringslots  

Ramar för uppdraget - Överenskommelse om delregionala utvecklingsmedel och samverkan Västra 
Götalandsregionen och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2021 – 2024. Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund och Västra Götalandsregionen har kommit överens om att avsätta 
regionala utvecklingsmedel och kommunala medel, till satsningar som bidrar till hållbar utveckling i 
länets samtliga kommuner med sikte på att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin 
Västra Götaland 2030 och Kulturstrategi Västra Götaland 2020 – 2023 samt Klimat 2030. 

 
Huvudsyfte 

Projekt- och finansieringsutveckling vars huvudsyfte är att skapa goda förutsättningar för 
entreprenörskap och idéutveckling som leder till regional utveckling med extern finansiering 
och med särskilt fokus på EU-stöd. Arbetet bedrivs utifrån delregionala prioriteringar eller 
kraftsamlingar inom kulturstrategin. I Boråsregionen styr den delregionala kulturplanen prioriterade 

insatser samt fördelning av resurser. 

Målsättningen med det långsiktiga uppdraget är att:  

 Utveckla projekt som ökar omställningen till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet 

med kultur som drivkraft 

 Öka den externa finansieringen till delregionen 

 Öka antalet projekt med EU-finansiering 

 Öka antal kvalitativa projekt med annan extern finansiering 

Uppdrag 2021  

Processen att inrätta en funktion på Boråsregionen som ska arbeta för att skapa goda förutsättningar 

för entreprenörskap och idéutveckling som leder till regional utveckling med extern finansiering delas 

in i två etapper utifrån arbetsgruppens förslag. Uppdraget under hösten innebär att diskutera, testa, 

kompetenshöja och formulera ett förslag till en kommande ny funktion med inriktning projekt- och 

finansiering inom kulturområdet.  

Målsättningen är att, utifrån höstens dialogprocess, formulera förslag till arbetsbeskrivning för den 

nya funktionen. Förslag till arbetsbeskrivning utgör grunden för inrättande av den nya funktionen 

från 2022 enligt överenskommelsen mellan förbundet och regionen. 

Styrdokument 

Kulturstrategi Västra Götaland 2020 - 2023 

Kulturplan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020 – 2023 

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 

Utvecklingsstrategi Sjuhärad 2021 - 2030 
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KÄLLFÖRTECKNING  

Kulturstrategi Västra Götaland 2020 – 2023 

 

Kulturplan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020 – 2023 

 

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 

 

Utvecklingsstrategi Sjuhärad 2021 – 2030 

 

Så fri är konsten- den kulturpolitiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten, 

rapport 2021:1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tjänsteskrivelse 
Direktionen 

Ärende: 7 
Datum: 2022-04-04 

Diarienummer: 2020/SKF0114 
Sida 1 (2) 

 
Karin Björklind, Regionutvecklare 
karin.bjorklind@borasregionen.se 
Telefon: 0766-08 41 12 

Yttrande inför regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kapitlet i miljöbalken 
av ny järnväg mellan Göteborg och Borås, en del av nya stambanor 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar att överända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet. Paragrafen 
förklaras omedelbart justerad 
 

 

Ärendebeskrivning 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (Boråsregionen) har möjlighet att lämna synpunkter 
gällande beredningsremissen inför tillåtlighetsprövning av ny järnväg Göteborg-Borås, en del av nya 
stambanor. Lokaliseringsutredningen och andra handlingar enligt utskickad förteckning utgör 
underlag för yttrandet. 
 
Boråsregionen väljer att besvara beredningsremissen för att visa på den enighet som råder kring 
vikten av en ny stambana mellan Göteborg och Borås. Förbundet arbetar aktivt i samverkan med 
närliggande kommuner, Västra Götalandsregionen, Swedavia och statliga myndigheter för en snabb 
utbyggnad av järnvägskapaciteten mellan Borås och Göteborg.  
 
Det pågår sedan ett antal år ett omfattande arbete med att utveckla den regionala 
samhällsplaneringen längs stråket Göteborg-Borås. Tillsammans har kommuner och 
kommunalförbund utarbetat en gemensam målbild för bostadsbyggande, näringslivsutveckling och 
social hållbarhet i stråket. Det råder full politisk enighet om målbilden och akademi, näringsliv, 
kommuner och Västra Götalandsregionen är alla involverade i arbetet. En integrerad och utbyggd 
järnvägstrafik är en förutsättning för att nå målen. 

Boråsregionens synpunkter på beredningsremissen  
Frågor i remissen 

- om ni tillstyrker att regeringen tillåter planerad nybyggnad enligt något av de alternativ som 
har rangordnats av Trafikverket  

- om ni delar den rangordning Trafikverket har gjort mellan alternativen eller ej, samt vilken 
rangordning ni i annat fall gör  

- om, och i så fall hur, de alternativ som Trafikverket har rangordnat tillgodoser eller 
motverkar era intressen  

- er bedömning av om de alternativ som Trafikverket har rangordnat är förenliga med 
miljöbalkens bestämmelser och intentioner 

  
Boråsregionen tillstyrker att regeringen tillåter planerad nybyggnad av ny järnväg enligt det alternativ 
som rangordnats först av Trafikverket.   



Tjänsteskrivelse 
Direktionen 

Ärende: 7 
Datum: 2022-04-04 

Diarienummer: 2020/SKF0114 
Sida 2 (2) 

 
Ny järnväg Göteborg-Borås är Boråsregionens högst prioriterade infrastrukturobjekt. Förslaget ligger 
helt i linje med de prioriteringar förbundet framfört både under lokaliseringsarbetet och i tidigare 
samråd.  
 
Med ett centralt stationsläge i Borås och en konkurrenskraftig regiontrafik skapas en attraktiv 
knutpunkt för kollektivtrafik där flera befintliga järnvägar och regionala busslinjer möts. En restid på 
ca 35 minuter till Göteborg ger resenärer från Boråsregionenens medlemskommuner möjlighet att nå 
en större arbetsmarknad och i förlängningen kan det bidra till att två arbetsmarknadsregioner kring 
Borås och Göteborg växer samman till en, vilket är i linje med de framtagna långsiktiga målen.  
 
Ett framtida fullt utbyggt tågsystem med Västlänkens stationer och stationer på den nya stambanan i 
Mölndal, Landvetter flygplats och Borås ger helt nya resmöjligheter och nyttor långt utanför västra 
Sverige. Förstärkningsåtgärder på befintlig Kust till kustbana samt kopplingspunkten vid Mölnlycke 
ger ytterligare tillskott av resenärer från stationssamhällena utmed banan och knyter på så sätt 
samman hela Västsverige samtidigt som omställningen till hållbara resval ökar.  
 
Korridoren mellan Landvetter flygplats, söder om Bollebygd och väg 40 och vidare till Borås kan 
dessutom ge färre barriärer om lokaliseringen sker nära väg 40. Den planerade järnvägen skär genom 
känsliga miljöer och därför behöver formgivningen anpassas till det omgivande landskapet. 
 
Näringslivets behov av ny järnväg mellan Göteborg och Borås är stort, redan i dag är utvecklingen av 
Västsveriges näringsliv starkt begränsad av att trafiksystemet inte klarar av mer trafik. Detta innebär 
också att en önskad omställning till mer hållbar mobilitet för pendling in mot de större städerna och 
de stora arbetsgivarna inte är möjlig. Att öka utbudet av kollektivtrafik i dagens trafiksystem är inte 
heller möjligt.  
 
Förbundet ser en stor efterfrågan av nya etableringar av samhällsomvandlande företag inom 
batteritillverkning i regionen, vilka möjliggör en grön omställning mot fossilfrihet för hela Sverige. För 
att förse dessa företag med arbetskraft kommer tillgången till en järnvägsstation under Landvetter 
flygplats vara avgörande. Den kompetens som dessa företag efterfrågar måste hämtas från olika 
delar i Sverige och från andra länder. På samma sätt måste utbildningssystem initiera utbildningar för 
de kompetenser som efterfrågas och där utgör lärosätena i Göteborg och Borås en central roll. 
Möjligheten att enkelt nå Landvetter flygplats för både studenter och personal inom 
utbildningssektorn är av stor betydelse. 

Expedieras till 
Trafikverket 
 



Tjänsteskrivelse 
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Linda Bergholtz, Administrativ chef 
linda.bergholtz@borasregionen.se 
Telefon: 0729-649697 

Ordförandebeslut Färdplan nära vård samt Hälso- och sjukvårdsavtal 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Informationen tas till dagens protokoll 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ordförande i Direktionen har tagit beslut om att ställa sig bakom Färdplan – länsgemensam strategi 
för god och nära vård och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om färdplanen.   
 
Ordförande i Direktionen har tagit beslut om att ställa sig bakom förslaget till reviderat Hälso- och 
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser och rekommenderar medlemskommunerna att ta 
beslut om reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal samt teckna avtal med VGR. 

Beslutsunderlag 
Förslag Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 
Förslag Hälso- och sjukvårdsavtal ned tillhörande överenskommelser 
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Helen Nordling, Enhetschef Välfärdsutveckling 
helen.nordling@borasregionen.se 
Telefon: 0738-56 53 39 
  

Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård  

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Ordförande i Direktionen ställer sig bakom förslaget till Gemensam färdplan länsgemensam strategi 
för god och nära vård och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om färdplanen 
 

 

Ärendebeskrivning 

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom 
hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den 
beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot 
en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin ska bidra till ett kraftfullt 
genomförande. Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen och 
utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov.  
 
Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som förhållningssätt, samverkan och tillit mellan 
kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen samt en gemensam målbild som visar 
färdriktningen.  

Förändringar i det reviderade förslaget till färdplan  

Färdplanen har efter remissen och inkomna synpunkter kompletterats med beaktande av barnkonventionens 
mål samt de länsgemensamma mål som sätts i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Målgruppen har 
breddats och utgörs av personer som behöver insatser och samordning från både region och kommun oavsett 
ålder, diagnos eller funktionsnedsättning.  
 

Färdplanen innehåller gemensamt prioriterade områden att kraftsamla kring. Sex förändrade arbetssätt 
beskrivs. Området “utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet” har reviderats. Primärvården har 
patientansvar dygnet runt och primärvården består av två huvudmän.  
 

Under arbetet med såväl revideringen av Hälso-och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser och 
Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära vård har ett antal gemensamma utvecklingsområden 
identifierats. Dessa kommer att omhändertas inom ramen för det fortsatta arbetet. Genom länsgemensam 
uppföljning och analys följs både avtal och utveckling i sin helhet.  

Beslutsunderlag 

Förslag Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 

Ärendets gång 

2022-03-16 Beredning Välfärd och Kompetens 

Expedieras till 

Medlemskommunerna 

 
 
________________________________________________________ 
Ulf Olsson 
Ordförande Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
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Helen Nordling, Enhetschef Välfärdsutveckling  
helen.nordling@borasregionen.se 
Telefon: 0738-56 53 39 

 

Reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser  

FÖRSLAG TILL BESLUT  

 

 
Ordförande i Direktionen ställer sig bakom förslaget till reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om 
reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal samt teckna avtal med VGR 
 

 

Ärendebeskrivning 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar samverkan 
och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och 
Västra Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO, har Hälso- och 
sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och 
överenskommelser med koppling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att 
samverkan ska regleras i överenskommelse, också reviderats.  
 
Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional primärvård, är navet med 
det gemensamma målet att patienten ska få en god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och 
kunna vara delaktig i sin egen vård. Förändringarna i avtalet och överenskommelserna har gjorts med 
utgångspunkt i omställningen och för att få avtalet att hålla över tid med fokus på personcentrerat 
förhållningssätt.  
 
I samband med revideringen har det tydliggjorts hur avtal och överenskommelser mellan 
kommunerna i länet och VGR är kopplade till varandra. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdavtalet 
med tillhörande överenskommelser läses som en helhet.  
 
I de fyra lagstadgade överenskommelserna enligt hälso- och sjukvårdslagen finns de avtalstexter som 
är specifika för aktuellt samverkansområde/målgrupp såsom samverkansansvar och 
ansvarsfördelning:  
- Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland.  

- Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med          
missbruk och beroende.  

- Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.  

Förändringar i det reviderade förslaget  

Genomgående har förtydligande gjorts i både hälso- och sjukvårdsavtal och i överenskommelserna 
kring personcentrerat förhållningssätt, patientsäkerhet samt samverkan och tillit. Barnkonventionen 
har lyfts in. Förtydligande har även gjorts kring att primärvård omfattas av två huvudmän och att 
kommunens hälso- och sjukvård är en del av primärvården.  
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En stor mängd synpunkter har inkommit från remissinstanserna, vilket tyder på ett stort 
engagemang. Vissa av de inkomna synpunkterna har inte varit samstämmiga och det har inte varit 
möjligt att tillgodose dem alla. Flera av de områden som lyfts i synpunkterna kommer däremot att 
tas om hand i det fortsatta länsgemensamma utvecklingsarbetet. Genom länsgemensam uppföljning 
och analys följs både avtal och utvecklingsområdena i sin helhet.  
 
Del A: Gemensam avtalstext för Hälso och sjukvårdsavtalet 

- Avtalstiden är förändrad från 3,5 år till 4 år.  

- Möjligheten att förlänga avtalet har ändrats från 2 år till 3 år.  

- Uppsägningstiden är förändrad från 12 månader till 18 månader. 

- Ansvarsförhållande, primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag/specialiserad vård 

- Samlat information kring SIP, informationsöverföring och planering 

 

Del B: Hälso och sjukvårdsavtalet 

- Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården 

- Kompletterat med Primärvårdens grunduppdrag under lagstiftning 

- Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges   

- Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens ställning   

- Tillsammans utgör professioner från de båda huvudmännen det team som ansvarar för att ge 

en god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen 

- Förtydligat att ansvaret för rehabilitering ska följa hälso- och sjukvårdsavtalet  

- Kommunens möjlighet att bistå VGR i enskilda fall är utökad till att även omfatta dagtid helg, 

tidigare enbart kväll och natt  

 

Del C:  Överenskommelser 

Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunernas primärvård i Västra Götaland 

- Gemensamt ansvar kring lokal samverkan bland annat genom närområdesplan med bilaga 

- Regionen ska ge möjlighet till fast läkarkontakt i primärvård 

- Tillgänglighet till läkare hela dygnet 

Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård   

- Patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser ska så snart som möjligt 

skrivas ut 

- Målet är att patienten får vård på rätt vårdnivå 

- Tydliggörande kring förutsättningar för kommunens betalningsansvar kopplat till den 

regionfinansierade öppenvården 

- Betalningsmodellen kvarstår 

Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer    
med missbruk och beroende 

- Omfattar samtliga kommunala och regionala verksamheten som möter målgruppen 

- Tydliggöranden gällande ansvarsfördelning för respektive huvudman samt för gemensamma 

ansvarsområden 
- Större fokus på individen och dess behov 
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- Gemensamma texter har lyfts till A och B delen 

 
Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård 
- Tandvårds åldersgräns är förändrad, gäller numera från det år den enskilde fyller 24 år  

Beslutsunderlag 

Förslag Hälso och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

Ärendets gång 

2022-03-16 Beredning Välfärd och Kompetens 

Expedieras till 

Medlemskommunerna 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Ulf Olsson 
Ordförande Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
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Linda Bergholtz, Administrativ chef 
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Granskning av Sjuhärads kommunalförbunds Årsrapport

1 Inledning
Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rätt-
visande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsredo-
visningen är förenligt med de mål som Direktionen fastställt.  

Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av årsredovisningen 
inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts av Borås Stads revisions-
kontor och redovisas i innevarande rapport.  

Årsredovisningen och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns 
Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge Kommunfullmäktige underlag för uppföljning 
och styrning av den fortsatta verksamheten, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas. 
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning 
av förbundets verksamhet som har genomförts under året.

1.1 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande i 
revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlig-
hetsperspektiv. Denna styr vilka Rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning 
(RKR) som används i granskningen.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
• Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och  

redovisning (LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet med  
god redovisningssed?

 { Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens  
finansiering och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses  
utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar)

 { Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

• Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för förbundet?

• Har balanskravet uppfyllts?

• Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att Direktionens beslutade mål,  
finansiella likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning uppnåtts?

1.2 Revisionskriterier
Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bok-
föring och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt rekommenda-
tioner från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen har utförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. 
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Räkenskaperna granskas enligt följande:

• Att redovisningen följer krav på räkenskapsföring enligt 11 kap. kommunallagen,  
d.v.s. att räkenskaper och årsredovisning upprättats

• Att upplysning lämnats om utfallet, finansieringen av verksamheten och den  
ekonomiska ställningen vid årets slut

• Att årsredovisningen är upprättad med iakttagande av god redovisningssed. God redo-
visningssed innebär att redovisningsskyldiga i första hand ska följa lagar och rekommen-
dationer och i övriga fall, då det inte finns någon specifik regel, tillämpa god sed

• Att redovisningen är materiellt rätt (alla tillgångar och skulder existerar och avser 
Sjuhärads kommunalförbund)

• Att redovisningen är rätt periodiserad (alla intäkter och kostnader avser redovis-
ningsåret)

Övriga delar har granskats översiktligt i syfte att bedöma om  deuppgifter som ska ingå i årsre-
dovisningen enligt lag och rekommendationer från RKR har lämnats. 

1.3 Ansvarig nämnd/styrelse
Direktionen i Sjuhärads kommunalförbund är ansvarig.

1.4 Metod  
Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster 
och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen innefattar 
att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt att 
pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Planeringen har genomförts med 
utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för vä-
sentliga fel är störst. Därutöver ska granskningen innehålla en bedömning om årsredovisningen 
är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning 
eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande. Granskningen 
är genomförd med en kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd. Granskning av 
fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av konton med större 
avvikelser under 2021 har utförts. 

Revisionskontoret har under året särskilt granskat intäktsprocessen för Sjuhärads kommunal-
förbund. 

En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har 
avstämningar och kontroll av moms- och skatteredovisning utförts. Avstämning har genomförts 
med tjänstepersoner vid Sjuhärads kommunalförbund. 

1.5 Projektorganisation
Samuel Kaufman är granskningsledare. 
Granskningsmedarbetare är Anna Duong och  Anna Sandström. 
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2 Granskningsresultat
2.1 Årsredovisning 
Enligt 1 kap. 3 § lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska 
kommunal förbund upprätta en årsredovisning. 

En årsredovisning ska bestå av: 

• en resultaträkning, 

• en balansräkning,

• en kassaflödesanalys,

• noter, 

• en driftredovisning,

• en investeringsredovisning, och

• en förvaltningsberättelse

Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av för-
bundets resultat och ställning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen, i allt väsentligt 
upprättats i enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen och god redovis-
ningssed.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.

2.2 Förvaltningsberättelse 
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kap. ska en förvaltningsbe-
rättelse innehålla följande delar: 

• Utvecklingen av verksamheten

• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

• Händelser av väsentlig betydelse

• Förväntad utveckling

• Väsentliga personalförhållanden

• Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning

• God ekonomisk hushållning

• Ekonomisk ställning

• Balanskravsresultat

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under året 
Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning i huvudsak följer 
den uppställning som anges i 11 kap. i LKBR. Rubrikerna följer inte exakt den ordning som 
anges i lagstiftningen.

Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen i Sjuhärads kommunalförbunds årsre-
dovisning innehåller en sammanställning av fokusområden, mål och mätetal. I årsredovisningen 
genomförs en samlad bedömning om att målen för god ekonomisk hushållning uppnås under 2021.



6

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Revisionskontoret bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger 
en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

2.3 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

2.4 Resultaträkning 
Enligt 5 kap. 1 § ska resultaträkning i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader 
under räkenskapsåret. 

Revisionskontoret bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets 
resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens 
poster. Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR.

2.4.1 Ekonomiskt resultat 
Sjuhärads kommunalförbund redovisar ett överskott på 80 tkr för perioden 2021-01-01 – 2021-
12-31 jämfört med budget. Resultatet för välfärd och kompetens uppvisar ett överskott om ca 1 
200 tkr och Navet science center uppvisar ett negativt resultat på ca 1 700 tkr. Det egna kapitalet 
uppgår till 9 864 tkr. 

Överskottet på välfärd och kompetens beror på att medarbetare från basverksamheten arbetat i 
projekt och därmed finansierats av regionala och nationella medel. Navet science center redovisar 
ett underskott och det beror på bl.a. på en pensionskostnad av engångskaraktär som uppgår till 
1 300 tkr och ett driftunderskott med anledning av coronapandemin på ca 400 tkr. 

2.5 Balansräkning 
Enligt 6 kap. 1 § LKBR ska balansräkningen i sammandrag redovisa kommunens eller kommu-
nalförbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räken-
skapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen. 

Revisionskontoret bedömer att balansräkningen är i huvudsak uppställd enligt LKBR och om-
fattar tillräckliga noter. Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående 
balanser. Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning och 
årets resultat enligt balansräkningen stämmer överens med resultaträkningen. Revisionskontorets 
samlade bedömning är att balansräkningen i allt väsentlighet ger en rättvisande bild av tillgångar, 
avsättningar, skulder och eget kapital. 

2.6 Kassaflödesanalys 
Enligt 8 kap. 1 § LKBR ska kassaflödesanalysen redovisa kommunens eller kommunalförbundets 
in- och utbetalningar under räkenskapsåret. 

Revisionskontoret bedömer att kassaflödesanalysen är uppställd enligt RKR R13 Kassaflödesanalys 
och överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen.  

2.7 Drift- och investeringsredovisning 
Enligt 10 kap 1-2 §§ LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller 
sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. Investeringsredovisningen ska inne-
hålla en samlad redovisning av kommunens eller kommunalförbundets investeringsverksamhet. 



7

Granskning av Sjuhärads kommunalförbunds Årsrapport

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds drift- och investeringsredovisning är 
uppställd enligt RKR 14 Drift- och investeringsredovisning. Drift- och investeringsredovisningen 
överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen. 

2.8 Balanskrav 
Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och re-
dovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt kom-
munallagen regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet 
att inte reglera ett negativt resultat.

RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning 
av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och kommunallagen. 

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och 
balanskravsresultat redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av 
balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas 
för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.

Revisionskontoret noterar att balanskravsutredningen i årsredovisningen redovisar ett positivt 
resultat om 80 tkr. Förbundet använder inte resultatutjämningsreserven (RUR). 

2.9 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 
Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed. 

Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan bokslutets 
transaktioner ska vara genomförda. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i redovis-
ningssystemet. 

2.10 Bedömning av Direktionens mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning 
Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner och kommunalförbund att Kommun full-
mäktige ska fastställa mål för ”god ekonomisk hushållning” enligt 11 kap 1 § kommunallagen. 
Enligt kommunallagen föreligger därutöver krav på att ”fullmäktige ska besluta om riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning för kommunen”. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god 
ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och andra styckena kommunallagen har upp-
nåtts och följts.  

Förbundet har i budget och verksamhetsplan 2021 beslutat om två finansiella mål; 

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna 
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital på lägst 4 mnkr. 

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds budget och årsredovisningen har en 
skrivning om god ekonomisk hushållning. Förbundet uppnår båda målen under året. Förbundets 
samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen 
och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda. 
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2.11 Måluppfyllelse
Sjuhärads kommunalförbunds målarbete
Sjuhärads kommunalförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och 
fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Direktionen har beslutat om det över-
gripande målet; Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, 
arbeta och leva i.

Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa 
gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.

Förbundet har två beredningsgrupper, Hållbar utveckling Sjuhärad (BH7 ) och Välfärd och 
Kompetens. Beredningsgrupperna har till uppgift att arbeta med strategiska frågor, bereda ärenden 
inom sitt kompetensområde till Direktionen, ta initiativ i frågor samt företräda kommunalför-
bundet inom sitt verksamhetsområde. 

I förbundet ingår även Business Region Borås, Medarbetarcentrum, Navet Science Center, 
Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg samt Dataskyddsombud.

Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) 
har en delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram för förbundet. Då 
den nya regionala utvecklingsstrategin inte antogs förrän i början av 2021, är VG2020 styrande 
för målen även under 2021. Förbundet kommer att arbeta efter den nya strategin 2022. Strategin 
beskriver de tillväxtområden som särskilt prioriteras. De utvalda fokusområdena är verktyg för 
att styra mot den för Västra Götaland gemensamma visionen om ”Det goda livet”. 

I juni beslutade Direktionen om Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030. Strategin anger 
riktningen för det delregionala utvecklingsarbetet inom regional utveckling och samspelar med 
den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland för samma period. Strategin styr kom-
munalförbundets prioriteringar och fördelningen av delregionala utvecklingsmedel och ersätter 
Boråsregionens tillväxt och utvecklingsstrategi 2014–2020.

Under perioden har förbundets verksamhet påverkats av coronapandemin vilket lett till ompri-
oritering och förändrad inriktning för många verksamheter, särskilt navet. Utbildningar, möten 
och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser nationellt 
och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser, 
exempelvis genom att ställa om verksamheten till digitalt och mobilt genom att pedagogerna 
livesänt eller uppsökt skolorna och arbetat med utomhuspedagogik. 

Sammantaget gör förbundet bedömningen att verksamheten uppnått god strategisk måluppfyl-
lelse ur ett helårsperspektiv för 2021.

De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets 
fokusområden. För att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två fokusområden 
gällande infrastruktur och social välfärd formulerats.
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Fokusområden för 2020/2021 är:

• Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling.

• Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens.

• Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna.

• Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid.

• Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter.

• Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik.

• Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg.

Basverksamhet och Business region Borås (BRB)
Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna 
projekten samt Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen. 

För förbundets basverksamhet och business region Borås (BRB) presenteras i årsrapporten 20 mål 
med tillhörande 26 mätetal. Förbundet gör bedömningen att man nått 15 mål, att man delvis 
nått tre mål samt inte nått två av målen under verksamhetsåret. 

2 3 15 0 av 20 mål

Förbundet uppger att även fast man anpassat verksamheten till coronapandemin så har den ändå 
haft viss påverkan på förbundets verksamhet och därmed även måluppfyllelsen.

Dataskyddsombud
Det övergripande målet för dataskyddsombuden är att ”Säkerställa ett gott skydd av den per-
sonliga integriteten”.  

Förbundet har fastställt nio mål samt nio mätetal för verksamhetsområdet avseende 2021. 
Förbundet bedömer att man under verksamhetsåret uppnått alla nio mål.

0 0 9 0 av 9 mål

Medarbetarcentrum
De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka 
chefer och arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att 
medlemskommunerna är attraktiva arbetsgivare.

Förbundet har fastställt fem mål och tio mätetal för verksamhetsområdet avseende 2021. 
Förbundet bedömer att samtliga mål är uppnådda under verksamhetsåret.

0 0 5 0 av 5 mål

Navet Science Center
Navets långsiktiga mål är Alla kommuner i Boråsregionen ingår i verksamheten som avtals-
kommun. Navet följer förbundets övergripande fokusområden. Mål och mätetal beslutas av 
styrgruppen. Under 2021-23 är fokus på Agenda 2030 och de globala målen såväl lokalt, regio-
nalt, nationellt och internationellt. Att få skolor, organisationer och allmänhet engagerade i vår 
framtid är den övergripande stora utmaningen.
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Förbundet uppger att coronapandemin har påverkat Navets verksamhet och också måluppfyl-
lelsen för verksamheten som höll stängt för allmänheten fram till mitten av juni 2021. När man 
öppnade hade man även begränsade öppettider och besökare. 

Utbildningar, möten och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och ut-
bildningsinsatser nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera 
pandemins konsekvenser, exempelvis genom att ställa om verksamheten till digitalt och mobilt 
genom att pedagogerna livesänt eller uppsökt skolorna och arbetat med utomhuspedagogik. 
Hösten 2021 genomförde Navet en omfattande dialogprocess med syfte att lyssna in verksam-
hetens användare, uppdragsgivare och samarbetspartners för att få veta hur deras behov ser ut 
och därmed vad de efterfrågar för tjänster hos Navet. Dialogprocessens syfte var även att ligga 
till grund för vägval och prioriteringar hur verksamheten ska utvecklas kommande år. Utifrån 
dialogprocessen har fem verksamhetsområden utmejslats tillsammans med en Affärsplan 2022-
2025 som konkretiserar Navets prioriteringar kommande tre år. I Affärsplanen har även Navets 
övergripande uppdrag uppdaterats.

Förbundet har fastställt 8 verksamhetsmål tillsammans med 63 mätetal för 2021. Förbundet 
uppger att tre av målen har uppnåtts, fyra mål är delvis uppnådda och ett mål har inte uppnåtts.

1 4 3 0 av 8 verksamhetsmål

Närvårdskontoret Södra Älvsborg 
Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisato-
riskt inom kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet 
för Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra 
Götalandsregionen samt av en styrgrupp bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet har 
beslutat om Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 som 
tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2021 där nedanstående 
målindikatorer återfinns.

Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att:

• Skapa förtroende vårdgivarna emellan

• Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten

• Skapa en jämlik vård

• Göra skillnad/Skapa mervärde

• Sprida inspiration och glädje för samverkan

Den gemensamma målbild som har tagits fram utifrån ovanstående syfte är:

Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna.

För att uppnå ovanstående målbild ska fem målindikatorer uppfyllas. Indikatorerna följs upp via 
resultat och statistik som Närvårdskontoret tillhandahåller. Resultaten återförs till delregionalt 
politiskt samråd och till styrgrupp närvård flera gånger per år.
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Förbundets bedömning är att Närvårdssamverkan har uppnått ett av målen under verksam-
hetsåret. Förbundets bedömning är att Närvårdssamverkan inte når fyra av indikatorerna under 
verksamhetsåret. 

4 0 1 0 av 5 målindikatorer

Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads kommunalförbund i budget och verksamhetsplan 
för 2021 har fastställt ett övergripande strategiskt mål samt sju fokusområden för förbundet, ett 
övergripande mål för dataskyddsombud, två övergripande mål för Medarbetarcentrum och ett 
övergripande mål för Navet Science Center. Därutöver har Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
fem målindikatorer och en gemensam målbild som kommer genom inriktningsdokumentet 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022. 

Förbundet har även fastställt 20 mål med 26 tillhörande mätetal för basverksamheten och Business 
region Borås (BRB), nio mål och nio mätetal för verksamhetsområdet Dataskyddsombud, fem 
mål och tio mätetal för verksamhetsområdet Medarbetarcentrum och 8 verksamhetsmål med 
63 mätetal för verksamhetsområdet Navet Science Center.

Totalt för förbundets hela verksamhet rör det sig om:

• 1 övergripande strategiskt mål

• 7 fokusområden och 20 mål för basverksamhet och BRB

• 1 övergripande mål och 9 verksamhetsmål för dataskyddsombud

• 1 övergripande och 5 verksamhetsmål för medarbetarcentrum

• 1 övergripande och 8 verksamhetsmål för Navet Science center

• 5 målindikatorer för Närvårdssamverkan

• 111 mätetal

Förbundet har i årsredovisningen redovisat vad de gjort för att närma sig sitt övergripande strate-
giska mål och förbundet gör bedömningen verksamheten uppnått god strategisk måluppfyllelse ur 
ett helårsperspektiv. Kommunalförbundet har också i huvudsak redogjort för de olika verksam-
heternas måluppfyllelse avseende deras egna övergripande mål eller förbundets inriktningsmål.

Sammantaget konstateras att kommunalförbundet har 46 olika mål samt 116 mätetal/målin-
dikatorer. Målstrukturen och dess uppbyggnad varierar mellan förbundets olika verksamheter 
men har för 2021 blivit mer uniform. Antalet mål har minskat avsevärt jämfört med tidigare år. 

Sammantaget redovisar förbundet sin måluppfyllelse enligt nedan:

3 7 36 0 av 46 mål

2.12 Konsekvenser av Coronaviruset
Navet science center är även den verksamhet inom förbundet som påverkats mest ekonomiskt av 
coronapandemin med nedstängd verksamhet under delar av året. Verksamheten för allmänheten 
höll stängt fram till mitten av juni, då man öppnade med begränsade öppettider och besökare. 
Det faktum att Navet organisatoriskt tillhör ett kommunalförbund innebär att verksamheten 
inte kunnat ta del av några statliga bidrag eller åtgärdspaket under året. 



Sammantaget har den fortsatta pandemin inneburit en påverkan på förbundets verksamhet och 
ekonomi. Detta gäller särskilt Navet.

2.13 Bevakningsområden 
Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund har under året särskilt bevakat följande områden.  

Navet Styrning / omställning – corona-anpassning
Navet science center har en politisk styrgrupp med representanter från de kommuner som är 
medlemmar och verksamhetsplan samt årsberättelse hanteras i styrgruppen. Ekonomin redovisas 
inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen enhet. 

Coronapandemin har i hög grad påverkat Navets verksamhet och har lett till att man under 2020 
höll verksamheten för allmänheten höll stängt mellan 6 april och 24 juni och hade begränsade 
öppettider under den sommaren. Augusti-oktober var det helgöppet med begränsat antal och 
sedan stängt igen under november och december. Utbildningar och konferenser i Navets lokaler 
flyttades fram eller avbokades. Verksamheten genomförde anpassningar under 2020 exempelvis 
genom att ställa om verksamheten till att pedagogerna besökt skolorna och genomfört uteakti-
viteter i matematik, teknik och biologi.

Under 2021 fortsatte svårigheterna och verksamheten höll stängt för allmänheten fram till mitten 
av juni, då man öppnade med begränsade öppettider och besökare. Utbildningar, möten och 
konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser nationellt 
och internationellt har ställts in. De anpassningar som genomfördes under året har t.ex. varit 
att ställa om verksamheten till digitalt och mobilt genom att pedagogerna livesänt eller uppsökt 
skolorna och arbetat med utomhuspedagogik.

Förstudie - Dataskyddsombud
Under året har revisorernas biträden genomfört en förstudie över området dataskyddsombud i 
förbundet med syfte att undersöka hur kommunalförbundets dataskyddsombud verkar inom 
förbundet och gentemot de medlemskommuner som deltar i samverkan.

2.14 Intern kontroll
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt de före-
skrifter som gäller för verksamheten. Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har vidare 
ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredställande sätt. 

Sjuhärads kommunalförbund har en plan för intern kontroll för 2021 som antagits av Direktionen 
2020-12-02. Direktionen har tillsammans med övriga förbundet genomfört en riskanalys som 
grund för upprättandet av plan för intern kontroll. 

Sjuhärads kommunalförbund uppger i årsrapporten att arbetet med intern kontroll har fortlöpt 
enligt fastställd plan utan anmärkningar. Uppföljning av intern kontrollplan för 2021 är redo-
visades vid direktionens sammanträde 25 februari 2022.

12

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•



3 Sammanfattande bedömning
I granskning av Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning ska revisorerna i huvudsak uti-
från kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning, rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning och God redovisningssed samt om resultatet i redovisningen 
är förenligt med de mål som Direktionen beslutat om. Ett viktigt underlag för revisorerna är 
Direktionens analys i förvaltningsberättelsen. Revisorernas bedömning baseras på en genomgång 
av direktionens redovisning och analys i årsredovisning och bokslut samt de kontroller som utförs 
av olika underlag. Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll 
samt dess uppföljning. I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall också 
granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar 
som har varit riktade mot förbundet under året.

Granskningen visar att förbundets årsredovisning är upprättad i enlighet med de krav som finns 
för resultat- och balansräkning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsent-
ligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Revisionskontoret bedömer att 
årsredovisningen i allt väsentligt har upprättats i enlighet med LKBR och god redovisningssed.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. För helåret 2021 redovisar ett 
överskott på 80 tkr jämfört med budget.

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds budget och årsredovisning 2021 
har en skrivning om god ekonomisk hushållning. Revisionskontoret konstaterar att förbundet 
uppnår båda de finansiella målen. Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl 
de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning 
därmed kan anses vara uppfyllda. 

Kommunalförbundet har i Budget och verksamhetsplan 2021 för Boråsregionen, Sjuhärads kom-
munalförbund beslutat om ett övergripande strategiskt mål samt sju fokusområden och ett antal 
olika former av mål för förbundets olika verksamheter.

Sammantaget konstateras att kommunalförbundet har 46 olika mål samt 116 olika mätetal/
målindikatorer. Målstrukturen och dess uppbyggnad varierar mellan förbundets olika verksam-
heter men har för 2021 blivit mer uniform. Förbundet redovisar uppfyllelsen av verksamhets-
mål i löptext. Förbundet har identifierat och valt ut mätetal eller indikatorer för verksamhets-
målen. Kommunalförbundet har förbättrat måluppföljningen jämfört med föregående år. Det 
noteras att de nya redan antagna dokumenten Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 och 
Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 är delar av detta arbete.

Sammanfattningsvis kan revisorerna konstatera att Sjuhärads kommunalförbund överlag har 
redovisat vad de gjort för att uppnå övergripande mål och sina fokusområden. Av totalt 46 mål 
har redovisat att man inte har uppnått 10 mål.

Sammantaget konstateras att kommunalförbundet har fortsatt sin förbättring avseende målupp-
följningen jämfört med föregående år. Revisorerna rekommenderar att Förbundet fortsätter att 
överväga en harmoniserad struktur och metod för uppföljning av de olika verksamheterna inför 
kommande år.
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Revisorerna bedömer att Sjuhärads kommunalförbund inom ramen för årsbokslutet redogör för 
väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över 
hur förbundets verksamhet utvecklats under året. Med utgångspunkt i att förbundet i årsrapport 
2021 redogör för genomförda aktiviteter i syfte att uppnå Direktionens fastställda mål bedömer 
revisorerna att redovisningen av verksamhetsresultaten i huvudsak är förenlig med de mål som 
Direktionen fastställt. 

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

 

Borås 2022-03-15

Andreas Ekelund
Revisionschef, Revisionskontoret 
Borås Stad

Samuel Kaufman 
Kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret
Borås Stad
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Ärende: 12 

Datum: 2022-04-22 
Sida 1 (2) 

 
Anmälningsärenden 2022-04-29 
 
Inkomna handlingar  
 

Datum Avsändare  Ärende  
220221 1. Vuxenutbildningen Borås 

Stad 
Slutrekvisition Digitalt Kompetensmäkleri i Boråsregionen 

220221 2. Herrljunga kommun Samverkan eArkiv Boråsregionen 
220222 3. Göteborgsregionen Översyn av styrdokument Gryning Vård AB 
220225 4. Ung Företagsamhet 

Älvsborg 
Rekvisition Ung Företagsamhet 2021 

220228 5. Drivhuset Rekvisition Drivhuset Framsteg 
220228 6. Högskolan i Skövde Rekvisition Företagsrevitalisering i Boråsregionen 
220228 7. Högskolan i 

Borås/Science Park 
Rekvisition Smart Textiles & DO-Tank Center 

220228 8. Ulricehamns kommun Rekvisition Gränsbygd Sjuhärad 
220303 9. Borås Stad Boråsregionen verksamhetsplan och budget 2022 
220303 10. Trafikverket Granskningsremiss inför tillåtlighetsprövning av ny järnväg 

Göteborg-Borås 
220303 11. Trafikverket Remiss inför tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av ny 

järnväg Göteborg - Borås 
220311 12. Trafikverket Avsiktsförklaring Samverkan Göteborg-Borås en del av nya 

stambanor 
220315 13. Trafikverket ÅVS väg 180 Borås-Alingsås 
220316 14. Marks kommun Boråsregionen verksamhetsplan och budget 2022 
220316 15. Vårgårda kommun Boråsregionen verksamhetsplan och budget 2022 
220316 16. Borås TME AB Rekvisition Hemester i Boråsregionen 
220316 17. Vårgårda kommun Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022-2025 
220316 18. Borås Stad Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022-2025 
220316 19. Borås Stad Trafikprogram för Borås, remissversion 
220321 20. VästKom Rekommendation om belopp för hemtjänst och hemsjukvård i 

annan kommun 2022 
220321 21. Västra 

Götalandsregionen 
Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för Västra 
Götaland 

220328 22. VästKom Färdplan nära vård samt Hälso- och sjukvårdsavtal 
220330 23. Borås Stad/ Företagsstart 

Sjuhärad 
Ansökan förstudiemedel – Företagsrevitalisering i Boråsregionen - 
En förstudie av hur arbetet med att systematiskt stödja strategiskt 
viktiga tillväxtbolag ska utformas 

220330 24. Svenljunga kommun Ansökan förstudiemedel – Bokstart, alla barns rätt till språket 
220331 25. Borås Stad/ Företagsstart 

Sjuhärad 
Ansökan förstudiemedel – Företagsstart Sjuhärad – förutsättningar 
för stöd till underrepresenterade grupper 

220331 26. Tranemo kommun Regional överenskommelse hjälpmedel i förskola, skola och daglig 
verksamhet 

220331 27. Tranemo kommun Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022-2025 
220331 28. IUC Sjuhärad Ansökan förstudiemedel - Pilot Mind the Gap i Sjuhärad 
220331 29. Högskolan i Borås Ansökan förstudiemedel – Återvunnen betong som bädd för 

elledningar 
220331 30. Ung Företagsamhet 

Älvsborg 
Ansökan förstudiemedel – Val och entreprenörskapskompetens 

220331 31. Gryning Vård AB Styrelseprotokoll 2022-02-27 samt 2022-03-10 



Anmälningsärenden 
Direktionen 
Ärende: 12 

Datum: 2022-04-22 
Sida 2 (2) 

 
220404 32. Södra Hälso- och 

sjukvårdsnämnden 
Lägesrapport Projekt Närsjukhus Skene 

220405 33. Marks kommun Samverkan eArkiv 
220406 34. Ulricehamns kommun Boråsregionen verksamhetsplan och budget 2022 
220407 35. Borås Stad Revisionsrapport Årsredovisning 2021 
220407 36. VästKom Information angående Kommun-FVM 
220409 37. Fyrbodals 

kommunalförbund 
Förslag till åtgärd avseende statlig närvaro i kommunerna i Fyrbodal 

220421 38. Herrljunga kommun Boråsregionen verksamhetsplan och budget 2022 
220421 39. Rydals museum Rekvisition Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker 

 
Expedierade handlingar  
 

Datum Mottagare  Ärende  
220301 40. Medlemskommunerna Direktionsprotokoll 2022-02-25 samt anslag 
220301 41. Skaraborgs kommunalförbund Fyllnadsval Ersättare Västra Stambanegruppen 
220301 42. Västra Götalandsregionen Fyllnadsval Ledamot BHU 
220301 43. VästKom Fyllnadsval Ledamot VästKoms styrelse 
220301 44. Mediapoolen Fyllnadsval Stämmoombud Mediapoolen 
220301 45. Gryning Vård AB, kommunalförbunden Översyn styrdokument Gryning Vård AB 
220301 46. Medlemskommunerna eHandlingsplan samt Samverkan eArkiv 
220316 47. Västra Götalandsregionen Rekvisition Fossilfri Boråsregion 
220401 48. Medlemskommunerna Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra 

Älvsborg 2022-2025 
220412 49. Medlemskommunerna samt Södra 

hälso- och sjukvårdsnämnden 
Årsredovisning 2021 

 
Delegationsbeslut  
 

Datum  Beslut  Delegat  
220222 50. Reviderad ansökan Lokalekonomiska analyser för stärkt 

attraktionskraft Sjuhärad 
Enhetschef Regional 
utveckling 

220222 51. Avtal Kommunikationskoncept BRB-FAB Agency Förbundsdirektör 
220302 52. Letter of support, projekt BIOZE. Energikontor Väst Förbundsdirektör 
220329 53. Avtal Navet science center – Skaraborgs Städ Verksamhetschef Navet 
220330 54. Avtal om förvaring av handlingar Stadsarkivet Borås Stad Administrativ chef 
220405 55. Reviderad ansökan Strategisk kompetensförsörjning Boråsregionen Enhetschef Regional 

utveckling 
220420 56. Tilläggsavtal med WSP gällande revidering av rapporten Analys av 

näringslivets behov samt modell för fördelning av utvecklingsmedel  
Enhetschef Regional 
utveckling 

 



Tjänsteskrivelse 
Direktionen 
Ärende: 15  
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Agenda DKR 2022-04-29 

A. Information från Kollektivtrafiknämnden 
Vid mötet informerar kollektivtrafiknämnden om aktuella frågor.  
 
B. Aktuellt från Västtrafik 
Vid mötet informerar Västtrafik om aktuella frågor. 
 
C. Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 
Den årliga avstämningen av trafikförsörjningsprogrammet skickades på remiss till DKR i mars 2022. 
Avstämningen innehåller förutom uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammet 2021 ett antal 
frågeställningar med möjlighet till reflektion om måluppfyllelse 2021 och hur vi genom samverkan kan nå 
högre måluppfyllelse framåt.  
 
Den årliga avstämningen är ett viktigt inspel till kollektivtrafiknämndens arbete med Västtrafiks uppdrag för 
kommande år då DKR i sina remissvar vanligen lyfter vilka områden inom ramen för trafikförsörjnings-
programmet som delregionen vill fokusera på. I och med den förlängda remisstiden för årlig avstämning 
önskar kollektivtrafiknämnden därför dialog på vårens DKR för att lyssna in delregionerna.  
 
På DKR ges en genomgång av uppföljningen med efterföljande dialog kopplat till frågeställningarna i 
remissbrevet: 
• Reflektioner kring måluppfyllelsen för 2021 och utmaningarna med att marknadsandelen, resandet och 

ekonomin för kollektivtrafiken försämrats med anledning av pandemin.  
• Hur kan vi hjälpas åt att vända utvecklingen? Hur kan vi verka för det ”nya normala” där hållbara 

resvanor är norm? Vilken roll kan och bör digitaliseringen spela?  
• Programmet innehåller fyra fokusområden som kräver samverkan för att nå framgång. Vilka möjligheter 

ser ni att bidra till de olika fokusområdena? Exemplifiera gärna.  
• Övriga synpunkter/kommentarer?  

 

Handlingar 
• Remissbrev årlig avstämning/uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet 
• Uppföljning trafikförsörjningsprogrammet 

 
D. Aktualisering av Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken 
Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland fastställdes av kollektivtrafiknämnden 2018. 
På grund av ett antal omvärldsförändringar har en aktualisering av strategin gjorts som kommer att lyftas för 
godkännande i kollektivtrafiknämnden under 2022. Målen i strategin kvarstår och även prioritetsordningen 
för olika drivmedel, men nya beräkningar har gjorts för mixen över tid. Fordonsindustrins elektrifiering går 
snabbare än väntat. Flytande biodrivmedel ökar snabbt i kostnad och bör därför endast användas i 
undantagsfall och eftersom utbudet av gasdrivna bussar minskar är det inte lämpligt att ställa krav på enbart 
gas i nya upphandlingar. Biogas bedöms fortsatt kunna ligga kvar på samma nivå som idag.  
 
På DKR ges information om den aktualiserade Miljö- och klimatstrategin för kollektivtrafiken med möjlighet 
att ställa frågor. 
 

Handling: Aktualisering av Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken  
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E. Utredning seniorerbjudande  
Kollektivtrafiknämnden har gett Västtrafik i uppdrag att utreda olika utformningar av seniorerbjudandet. 
Västtrafik startade 2021 projektet ”Utreda och implementera nytt seniorerbjudande”, som väntas pågå till 
2024. Tidigare kommunicerad tidsplan gäller inte längre då uppdraget är försenat. Inför vårens DKR skickas 
projektets statusrapport från januari ut som information, tillsammans med de synpunkter gällande 
utredningens alternativ som inkommit till kollektivtrafiknämnden. Västtrafik medverkar sedan vid samtliga 
DKR för att informera om status i utredningen och förändringar i tidplanen.  
 
Handlingar 
• Projektets statusrapport från januari 2022, version 1.1 (Notera att tidplanen i statusrapporten inte 

längre gäller) 
• Inkomna synpunkter till kollektivtrafiknämnden 31 januari 2022 

 
F. Möjlighet till flexibla skolstarter 
Kollektivtrafiknämnden vill initiera en dialog med de delregionala kollektivtrafikråden kring flexibla 
skolstarter och kollektivtrafik.  
• Finns det möjligheter som ger mer kollektivtrafik för samma skattemedel genom att minska 

kollektivtrafikens toppar?  
• Kan kommuner och region hjälpas åt? 
• Nya resvanor har etablerats under pandemin, är det något som vi kan ta med oss framåt?  

 
Kollektivtrafiknämnden ser gärna att dialog fortlöper under året.  
 
Ingen handling 
 
G. Utvecklingsprojekt ”Tågstationer Västtågsutredningen” (lyft av Boråsregionen) 
Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 – Hållbara resor i Västra Götaland syftar till att öka andelen hållbara 
resor i hela länet. På längre sikt är ambitionen att alla resor ska vara hållbara. Genomförande av programmet 
bygger på ett antal strategier tillsammans med utvecklingsarbete kring fyra fokusområden. En av 
strategierna, Målbild Tåg inkl. Västtågsutredningen, öppnar upp för att på sikt etablera och trafikera sju nya 
stationer i mindre samhällen i Västra Götaland (Fyrbodal och Boråsregionen).  
 
Att etablera nya stationer med tillhörande trafikering och att utveckla bebyggelse, verksamheter och 
infrastruktur i stationens närhet och omland innebär en lång process med många aktörer. Västra 
Götalandsregionen vill tillsammans med aktuella kommuner, Trafikverket och Västtrafik i ett tidigt skede 
förbereda och stödja en samhällsplanering där nya stationers potential kan nyttjas till fullo.  
 
VGR har fått i uppdrag av politiken att starta ett utvecklingsprojekt med fokus på Dalsland för att samla ihop 
berörda aktörer för att i ett tidigt skede hjälpas åt inför ett framtida öppnande av nya stationer med start i 
Brålanda. Boråsregionen och berörda kommuner är välkomna att följa/delta i arbetet. På DKR ges 
information och det finns möjlighet att ställa frågor. 

Ingen handling 
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H. Västtrafiks förstudie inför upphandling av Västtågen (lyft av Boråsregionen) 
Västtrafik har startat en förstudie för att ta fram underlag inför upphandling av ett nytt avtal med SJ 
Götalandståg gällande Västtågen, nu gällande avtal går ut i december 2025.  
 
Förstudien utgår från ”Målbild tåg 2035” och ”Målbild tåg delmål 2028”. Västtrafik har även inför förstudien 
tagit fram en ”Handlingsplan för tåg 2028” som beskriver ett successivt införande av trafikförändringarna i 
”Målbild tåg delmål 2028” och som utgör underlag till förstudien. Den planeras antas av Västtrafiks styrelse 
29-30 april.  
 
Eftersom förslag på trafikering redan är framtaget i målbild och handlingsplan fokuserar förstudien istället på 
att identifiera och föreslå avtalsmässiga inriktningar som stödjer utvecklingen av tågtrafiken mot våra mål. I 
”Handlingsplan tåg 2028” har Västtrafik gjort en samlad bedömning av i vilken takt och ordning som 
trafikförändringarna som föreslås i Målbild tåg 2028 skulle kunna genomföras.  
 
Närmst berörda kommuner har kallats till informationsmöten om tre satsningar i Målbild tåg 2028 som 
Västtrafik i handlingsplanen bedömt svåra att genomföra till 2028 av olika anledningar. Det gäller:  
- Ny linje Borås-Värnamo (information 22-03-28) 
- Satsning i stråket Göteborg-Halden  
- Utökning av tågtrafik till Örebro  
 
Med tanke på att Västtrafiks handlingsplan i övrigt utgår från ”Målbild tåg 2028” som varit ute på remiss hos 
kommunalförbunden bjuder Västtrafik inte in till särskild dialog med kommunerna inom förstudiearbetet. 
Beslut om trafikförändringarna fattas i Västtrafiks ordinarie process för den årliga trafikplanen och 
trafikförslagen kommer att lyftas för dialog med berörda kommuner i den processen. 
 
På DKR ges information och det finns möjlighet att ställa frågor. 
 
Handlingar 
• Information till kommunerna om Västtrafiks förstudie inför upphandling av Västtågen 
• Mötesanteckningar informationsmöte tåg Borås-Värnamo 220328 
• Boråsregionens förslag på frågor rörande upphandling av Västtåg 
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Remissbrev 
Datum 2022-03-21 
Diarienummer KTN 2021-00173 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Sara Eriksson och Martin 
Elofsson 
Telefon: 0707-30 25 93 och 0730-83 78 58 
E-post: sara.eriksson@vgregion.se och 
martin.elofsson@vgregion.se 

Till de delregionala kollektivtrafikråden 

Remissbrev årlig avstämning om 
trafikförsörjningsprogrammet 2021 
Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland 
ska Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med 
implementeringen av trafikförsörjningsprogrammet och redovisa uppföljning av 
de mål som satts upp. Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala 
kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla kollektivtrafiken.  

Samverkansformerna utvärderades 2020, vilket ledde till reviderade 
samverkansformer 2021. I samband med utvärderingen identifierades ett antal 
förbättringsområden. Därför har ett utvecklingsarbete ihop med 
kommunalförbunden och Västtrafik påbörjats. Kommunernas tjänstepersoner i 
våra gemensamma nätverk kommer att involveras under 2022. Arbetet kommer 
utvärderas först nästa år i samband med årlig avstämning. 

Den årliga avstämningen innehåller i år dels uppföljning av 
trafikförsörjningsprogrammet för 2021 och frågeställningar kopplat till 
uppföljningen, dels en aktualisering av miljö- och klimatstrategin.  

Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet för 2021 
Årets uppföljningsrapport innehåller både en del som beskriver måluppfyllelsen 
och en del som beskriver genomförandet av programmet. I genomförandet ingår 
de strategier och fyra fokusområden som är en del av 
trafikförsörjningsprogrammet.  

Dialog i DKR under våren 
Under vårens DKR-möten presenteras uppföljningen av 
trafikförsörjningsprogrammet och i samband med det förs en dialog om 

https://www.vgregion.se/
mailto:kollektivtrafik@vgregion.se
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kollektivtrafikens utveckling i förhållande till målen, som underlag för uppdraget 
till Västtrafik. 

Vi önskar svar på följande frågor: 
Trafikförsörjningsprogrammet:  

• Reflektioner kring måluppfyllelsen för 2021 och utmaningarna med att 
marknadsandelen, resandet och ekonomin för kollektivtrafiken försämrats 
med anledning av pandemin. 
• Hur kan vi hjälpas åt att vända utvecklingen? Hur kan vi verka för det 

”nya normala” där hållbara resvanor är norm? Vilken roll kan och bör 
digitaliseringen spela?   

• Programmet innehåller fyra fokusområden som kräver samverkan för att 
nå framgång. Vilka möjligheter ser ni att bidra till de olika 
fokusområdena? Exemplifiera gärna. 

• Övriga synpunkter/kommentarer?  

 
Uppföljningsrapporten: 

• Har ni nytta av uppföljningsrapporten? På vilket sätt? 
• Uppföljningsrapporten innehåller ett nytt avsnitt som beskriver 

genomförandet av programmet i form av vad som har skett kopplat till 
strategier och fokusområden. Detta har varit efterfrågat som åtgärd vid 
tidigare avstämning och är i linje med det nya programmet.  
Vi ser fram emot era synpunkter på den nya strukturen. 

Det är en möjlighet för kommunerna att via kollektivtrafikråden inkomma med 
inspel och synpunkter.  

Svaren ger Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd värdefullt underlag 
till bland annat prioriteringar inför kommande uppdrag till Västtrafik, inom ramen 
för gällande trafikförsörjningsprogram. Samlat ger de årliga avstämningarna 
också inspel till revidering av trafikförsörjningsprogrammet. 
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Aktualisering av VGRs Miljö- och klimatstrategi för 
kollektivtrafiken  
Vi skickar en aktualisering som gjorts av gällande Miljö-och klimatstrategi för 
kollektivtrafiken för kännedom. Aktualiseringen är gjord med anledning av 
omvärldsförändringar och erfarenheter under de första fyra åren med strategin och 
är en nödvändig uppdatering. Målen i redan beslutad strategi ligger fast tills 
vidare. 

 

Västra Götalandsregionen önskar kollektivtrafikrådens svar senast den 30 
september 2022. Svaret skickas till kollektivtrafik@vgregion.se.   

 

Med vänliga hälsningar  

Ulrika Bokeberg  

Kollektivtrafik- och infrastrukturchef  

Västra Götalandsregionen 

mailto:kollektivtrafik@vgregion.se
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INLEDNING  

Trafikförsörjningsprogrammet 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande 
styrdokumentet för kollektivtrafikens utveckling. Västra Götalands-
regionen antog i maj 2021 ett nytt trafikförsörjningsprogram som 
ska gälla till 2025. Programmet innehåller mål för kollektivtrafikens 
utveckling samt en beskrivning av hur målen ska nås.  

Genomförandet av trafikförsörjningsprogrammet sker genom tidi-
gare beslutade strategier och arbete kring fyra fokusområden. Sam-
verkan mellan olika aktörer är en förutsättning för att nå trafikför-
sörjningsprogrammets mål. 

Uppföljningens upplägg 
Uppföljningen avser de mål och indikatorer som finns i trafikförsörj-
ningsprogrammet och redovisas med måluppfyllelse gentemot an-
givna måltal. Ett antal indikatorer utan måltal finns med för att 
bättre kunna analysera och bedöma utvecklingen av målen. Utöver 
måluppfyllelsen redovisas också hur genomförandet har skett i stra-
tegier och fokusområden. 
 

Översikt mål och genomförande 
Det övergripande målet är att andelen hållbara resor ska öka i hela 
Västra Götaland – med ambitionen att alla resor ska vara hållbara. 
Mål, strategier och fokusområden i trafikförsörjningsprogrammet 
visas i figuren på nästa sida. 

Covid-19-pandemin  
Covid-19-pandemin fortsätter påverka måluppfyllelsen inom i stort 
sett alla indikatorer. Under pandemin har fokus varit på att fortsätta 
bedriva kollektivtrafik i den omfattning som behövs för att minska 
risken för trängsel. Förstärkningstrafik har körts där det varit möj-
ligt. Västtrafik har delat ut munskydd, stängt framdörrar, och infor-
merat om trängsel och alternativa resvägar. Allt i syfte att i så stor 
utsträckning som möjligt stödja samhällets arbete med att minska 
smittspridning. Under hösten avtog smittan och till exempel fram-
dörrar öppnades igen. I december återinfördes restriktionerna. 
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SAMMANFATTNING 

Måluppfyllelse 2021 
 
Det övergripande målet är att andelen hållbara resor ska öka i 
hela Västra Götaland med ambitionen att alla resor ska vara 
hållbara. Målen är att komma tillbaka till samma nivå som år 
2019. För kollektivtrafikens marknadsandel innebär detta 
minst 33 procent och för andelen resor med kollektivtrafik, 
cykel och gång innebär det minst 40 procent. Kollektivtrafi-
kens marknadsandel gentemot bilen har fortsatt minska under 
2021 och var 21 procent. Andelen hållbara resor med kollek-
tivtrafik, cykel och gång har också minskat och ligger på 30 
procent. Minskningen som började redan 2020 är förväntad 
med tanke på covid-19-pandemin. Pandemin fortsätter på-
verka måluppfyllelsen inom i stort sett alla indikatorer.  
 
Kollektivtrafik med god geografisk tillgänglighet 
Den geografiska tillgängligheten visar att målet med 79 pro-
cent av invånarna som har högst 60 minuters restid med kol-
lektivtrafik och minst 10 resmöjligheter per vardag till närmsta 
pendlingsnav är uppfyllt. Antalet resor visar på en ytterligare 
nedgång sedan 2020 med 12 miljoner till 234 miljoner.  
 
Kollektivtrafiken är enkel, trygg och inkluderande 
Andelen invånare som anser att det är enkelt att resa med 
Västtrafik ligger stabilt kring 60 procent. Däremot har andelen 
invånare som känner trygghet att resa med Västtrafik minskat 
sedan 2018 men ligger på 58 procent vilket är ungefär samma 
nivå som 2020. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa de prio-
riterade hållplatserna har fortsatt under 2021 och 597 hållplat-
ser uppfyller nu grön standard.  
 
Kollektivtrafiken ger låg miljöpåverkan 
Utsläppen av koldioxid per personkilometer har minskat med 
49 procent sedan 2006 vilket är långt ifrån målet på 85 pro-
cent. Utfallet påverkas av antalet resande och därför redovisas 
även kollektivtrafikens totala utsläpp av koldioxid. De uppgår 
till 49 900 ton vilket är 16 procent lägre än 2020. 
 
Genomförande – strategier och fokusområden 
Genomförandet sker genom programmets beslutade strategier 
och fokusområden. Arbetet har i flera delar påverkats av pan-
demin. Exempelvis genom ett ökat fokus på cykel i det håll-
bara resandet och FOI-satsningar på återtagande av kollektiv-
trafikens nivåer efter pandemin. Elektrifiering av fordonsflot-
tan har dock fortsatt, liksom satsningar i de olika naven utifrån 
respektive kollektivtrafikplan.  
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MÅLUPPFYLLELSE 2021  

 

Mål 

Samlad 
målupp-
fyllelse 
2021 Måltal 2025 2018 2020 

Utveckl-
ing mot 
mål sen-
aste året  2021 

 

Andelen hållbara 
resor ska öka i hela 
Västra Götaland - 
med ambition att 
alla resor ska vara 
hållbara 

 

 

Kollektivtrafikens marknadsandel ska återtas, 
minst 33 procent. 

33% 22% 

 

21% 

Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och 
gång ska återtas, minst 40 procent. 

39% 33% 

 

30% 

 

Kollektivtrafik med 
god geografisk till-
gänglighet 

 

 

 
 
 

 

 

Andelen invånare med högst 60 minuters 
restid med kollektivtrafik till närmsta region-
ala pendlingsnav och minst 10 resmöjligheter 
per vardag (i båda riktningar) ska vara minst 
79 procent (måltalet är justerat p.g.a. ändrad 
metod). 

78,9% iu. 

 

79,2% 

Antal resor med kollektivtrafik ska återtas, 
minst 350 miljoner resor (2019 års nivå). 

339 246 

 

234 

 

Kollektivtrafiken är 
enkel, trygg och in-
kluderande 

 

 
 

 
 

 

Andelen invånare som anser att det är enkelt 
att resa med Västtrafik ska öka till minst 65 
procent. 

61% 61% 

 

60% 

Andelen invånare som känner trygghet att 
resa med Västtrafik ska öka till minst 70 pro-
cent. 

66% 59% 

 

58% 

Antal prioriterade hållplatser och terminaler 
som är anpassade för personer med funkt-
ionsnedsättning ska öka till minst 800 st. 

385 502 

 

597 

 Kollektivtrafiken 
ger låg miljöpåver-
kan 

 

 
 

 
Ej mål 

Utsläppen av CO2 per personkilometer i kol-
lektivtrafiken ska minska med minst 85 pro-
cent jämfört med år 2006. 

64% 
(2019) 

48% 

 

49% 

 Kollektivtrafikens totala utsläpp av CO2 följs 
upp för att visa de verkliga utsläppen utan 
hänsyn till det minskade resandet (kton) 

57,3 
 

59,6  

 

49,9  
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Hållbara resor  
Övergripande målet är att andelen hållbara resor ska öka i hela 
Västra Götaland - med ambition att alla resor ska vara håll-
bara. Ökar andelen hållbara resor bidrar det till en hållbar sam-
hällsutveckling, minskad miljö- och klimatbelastning samt att 
ytor i gaturummet frigörs. 

Målet mäts genom att kollektivtrafikens marknadsandel gente-
mot motorfordon ska återtas samt att andelen resor samlat med 
kollektivtrafik, cykel och gång ska återtas. Den motoriserade 
marknadsandelen beräknas genom att dividera antal resor med 
kollektivtrafik i förhållande till alla resor med motorfordon in-
klusive kollektivtrafik. Resor med gång och cykel ingår inte. 

Kollektivtrafikens marknadsandel 

Den motoriserade marknadsandelen har fortsatt sjunka under 
2021 och ligger nu på 21 procent. Det är en försämring med 12 
procentenheter jämfört med 2019. Detta beror på covid-19-
pandemin och restriktionerna. Generellt påverkas marknadsan-
delen av en kombination av styrmedel som ökar kollektivtrafi-
kens attraktivitet och samtidigt gör biltrafiken mindre konkur-
renskraftig.  

Kvinnor har en betydligt högre marknadsandel än män, på 26 
respektive 18 procent och skillnaden har ökat i och med pan-
demin. Det är svårt att säga vad det beror på, om kvinnor i 
högre utsträckning har valt kollektivtrafik eller om de inte haft 
valet genom lägre tillgång till bil.  

 
Figur 1.  Kollektivtrafikens marknadsandel (motoriserade resor), uppdelat 

per kön. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
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Andel kollektivtrafik, gång och cykel 

Figur 2 visar att andelen kollektivtrafik, gång och cykel till-
sammans har minskat med tre procentenheter under 2021 till 0 
procent, nio procentenheter lägre än 2019. Det är en mindre 
förändring än vad som gäller för enbart kollektivtrafik och be-
ror på att andelen cykel och gång har ökat under covid-19-pan-
demin.  
Bland kvinnor är andelen högre än män och 2021 var den 34 
procent för kvinnor och 26 procent för män. Från 2019 till 
2021 minskade männens andel från 36 till 26 procent medan 
kvinnors andel från 40 till 34 procent. Skillnaderna mellan 
kvinnor och män beror på ett antal faktorer. En är att män i 
högre utsträckning äger bilar (65 procent av alla bilar ägs av 
män) och troligen har tillgång till bilen i högre utsträckning än 
kvinnor. En annan faktor kan vara att kvinnor i olika under-
sökningar värderar åtgärder för att motverka klimatföränd-
ringar högre. I Kollektivtrafikbarometern svarar 85 procent av 
kvinnorna och 70 procent av männen att de instämmer i att det 
är viktigt att man bidrar till en bättre miljö när man reser med 
kollektivtrafik. Kvinnor svarar också i högre utsträckning än 
män att de ser fördelar att resa med kollektivtrafiken jämfört 
med bil. Naturvårdsverkets attitydundersökning om klimatet 
visar också att kvinnor i högre utsträckning än män är positiva 
till att försöka göra något åt klimatförändringarna.  

 
Figur 2.  Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång, uppde-

lat per kön. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
 
Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång skiljer sig 
markant åt mellan Göteborgsregionen med 40 procent och öv-
riga delregioner som ligger på 18 procent. Andelen har mins-
kat med 11 procentenheter från 2019 till 2021 i Göteborgsreg-
ionen medan den i Fyrbodal enbart har minskat med två pro-
centenheter.  

I större orter och stråk är förutsättningarna bättre för att öka 
andelen resor med både kollektivtrafik samt gång och cykel. 
En förklaring till skillnaderna är att högt utbud med 
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kollektivtrafik ofta har ett samband med hög befolkningstäthet, 
som i Göteborgsregionen. Det är också stora variationer inom 
delregionerna. Skolresor utgör generellt en högre andel av 
samtliga kollektivtrafikresor i Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhä-
rad jämfört med Göteborgsregionen. Det gör att överflyttning 
till bil kan vara lägre i dessa regioner.  

 
Figur 3.  Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång, uppde-

lat per delregion. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
 
Andelen kollektivtrafik, gång och cykel fördelat på åldrar 
finns i figur 4 och det är tydligt att andelen sjunker med ökad 
ålder. Andelen har minskat mest bland yngre och äldre under 
covid-19-pandemin. Andelen i åldersgruppen 26-44 år har va-
rit relativt konstant även om det har skett en omfördelning 
inom det hållbara resandet med en ökad andel av gång och cy-
kel relativt kollektivtrafik. 

 
Figur 4.  Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång, uppdelat per ål-

dersgrupp. Källa: Kollektivtrafikbarometern.  
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God geografisk tillgänglighet  
Definitionen av god geografisk tillgänglighet innebär att invå-
narna ska ges möjlighet att ta del av kollektivtrafiken utifrån 
olika geografiska förutsättningar.  

Kollektivtrafik med god geografisk tillgänglighet handlar både 
om att geografiskt knyta samman territoriet Västra Götaland 
och att skapa tillgänglighet till studier och arbetsmarknader 
som i sin tur bidrar till välfärd och tillväxt. Kollektivtrafiken 
har också en viktig roll för att människor ska kunna vara del-
aktiga i samhället.  

Kollektivtrafiken har olika förutsättningar i olika geografier. I 
stråken har kollektivtrafiken förutsättningar att vara konkur-
renskraftig gentemot bilen och det är därför viktigt att invå-
narna kan ansluta till kollektivtrafikens stråk. I stadsmiljöer 
skapar kollektivtrafik, cykel och gång tillsammans förutsätt-
ningar för mindre trängsel och goda livsmiljöer.  

Tillgänglighet till pendlingsnav med kollektivtrafik 

Andelen invånare som har högst 60 minuters restid till närmsta 
regionalt pendlingsnav från sin bostad med minst 10 resmöj-
ligheter per vardag är 79,2 procent. Det är en ökning med 0,3 
procentenheter från 2018 vilket innebär 5 200 individer. Målet 
är justerat till 79 procent efter en förbättring av mätmetoden.  

Utfallet påverkas antingen genom att antalet invånare inom 60 
minuter till pendlingsnaven förändras eller genom att utbudet 
och restider med kollektivtrafiken förändras. En stor andel av 
invånarna som har längre tid än 60 minuter till ett pend-
lingsnav finns i tidsspannet 61-75 minuter. Kommunerna har 
möjlighet att påverka genom att ta hänsyn till kollektivtrafiken 
vid byggandet av nya bostäder.  

 
 2018 2019 2020 2021  

Andel invånare  78,9% iu. iu. 79,2%  
 

Figur 5.  Andel invånare m högst 60 min restid med kollektivtrafik 
till närmsta pendlingsnav och minst 10 resmöjligheter per var-
dag. Källa: Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Västdata-
basen/SCB. 

 
 
  

Tillgänglighetsberäkning 
Västra Götalandsregionen har un-
der 2021 förbättrat metoden att 
göra tillgänglighetsberäkningar med 
restider för kollektivtrafiken och för 
anslutningsresor till fots. Det inne-
bär att målet minst 82 % ändras till 
minst 79 %. 



 

  11 

Resor med kollektivtrafik 

Antalet resor 2021 var 234 miljoner och jämfört med 2020 har 
resandet minskat med 5 procent. Notera att under de första må-
naderna 2020 var resandet på normal nivå, då covid-19-pande-
min började påverka samhället i stort i mars 2020. Jämfört 
med 2019 har resandet minskat med 33 procent, vilket innebär 
116 miljoner färre resor 2021 jämfört med 2019. För att nå 
målet om att återta antalet resor på 350 miljoner behöver anta-
let resor öka med 50 procent.  
 

 
 

Figur 6.  Antal resor med kollektivtrafik. Källa: Västtrafik. 
 
Resandet har varierat i takt med smittspridning och restrikt-
ioner. Första delen av 2021 omfattades av hårda restriktioner 
och under årets första månader låg resandet på ungefär hälften 
av 2019 års nivå. Resandet började sedan återhämta sig i takt 
med att pandemin avmattades.  
 
Under andra halvan av året ökade resandet något efter somma-
ren och fortsatte öka något mer under oktober till december. I 
december månad var antalet resor närmare 20 procent lägre 
jämfört med december 2019 men jämfört med december 2020 
är resorna närmare 50 procent högre.  
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Enkel, trygg och inkluderande 
Kollektivtrafiken är en betydelsefull del i omställningen till ett 
mer hållbart resande och för att tillgodose invånares grundläg-
gande behov av tillgänglighet. Den behöver då både upplevas 
attraktiv och vara utformad med en medvetenhet om den vari-
ation av förutsättningar och behov som finns hos invånarna. 
Upplevelsen av kollektivtrafiken innefattar inte enbart själva 
kollektivtrafikresan utan även möjligheten att få information 
inför sin resa, köpa biljett, ta sig till och från hållplatsen eller 
stationen och efter kollektivtrafikresan ansluta till sitt slutmål. 
Det är därför viktigt att arbeta utifrån ett hela-resan-perspektiv 
med invånares olika behov och förutsättningar i centrum.  
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för personer med funkt-
ionsnedsättning. Ett systematiskt arbete för att tillgänglighets-
anpassa kollektivtrafiken har pågått i många år. Många åtgär-
der som förbättrar den fysiska tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning skapar bättre tillgänglighet för alla 
resenärer, till exempel barn och äldre. 
Enkelt att resa med Västtrafik 

Det är 60 procent av invånarna som anser att det är enkelt att 
resa med Västtrafik och nivån har varit relativt konstant över 
tid. Andelen kvinnor som anser att det är enkelt är något högre 
än andelen män, 61 procent jämfört med 58 procent.  
 

 
Figur 7.  Andelen invånare som anser att det är enkelt att resa 

med Västtrafik, uppdelat per kön. Källa: Kollektivtrafikbarome-
tern. 

 
Det är svårt att veta vad invånarna lägger in i bedömningen av 
om det är enkelt att resa. Förmodligen är det en samlad bild av 
biljettköp, information, byten och relationer. I Kollektivtrafik-
barometern svarar omkring 80 procent av invånarna att det är 
enkelt att köpa biljett samt att det är enkelt att få information 
inför resan. Det tyder på att andra faktorer än dessa påverkar 
svaren om enkelhet.  
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Figur 8 visar att det inte heller skiljer sig särskilt mycket över 
tid i olika åldrar, med undantag av 65-85 år som i högre grad-
blivit avrådda att åka kollektivtrafik. Generellt anser unga och 
äldre i högre utsträckning än medelålders att det är enkelt att 
resa med Västtrafik. 
 

 
Figur 8.  Andelen invånare som anser att det är enkelt att resa med Väst-

trafik, uppdelat per kön. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
 
Trygghet att resa med Västtrafik 

Andelen invånare som känner trygghet att resa med Västtrafik 
är 58 procent. Innan covid-19-pandemin låg tryggheten på 66 
procent och sedan har nivån minskat. Andelen kvinnor är nå-
got lägre än andelen män som känner trygghet att resa med 
Västtrafik. Innan covid-19-pandemin var förhållandet det om-
vända.  

 
Figur 9.  Andelen invånare som känner trygghet att resa med Väst-

trafik, uppdelat per kön. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
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för att bli smittad vid resor med kollektivtrafiken. Under 2021 
svarade 60 procent att de känner mycket eller viss oro, något 
lägre än 2020. Kvinnor känner i högre grad oro än män, 67 
procent jämfört med 53 procent. 
 
Västtrafik har sedan några år tillbaka ett systematiskt trygg-
hets- och säkerhetsarbete som har fokuserat mycket på brotts-
förebyggande insatser. I och med pandemin har arbetet delvis 
utökats. Till exempel har trygghetsvärdarna fått en bredare in-
riktning under 2021 med fokus på synlighet och kommunikat-
ion. 
 
Andelen invånare som känner trygghet fördelat på åldrar finns 
i figur 10. De äldsta och de yngsta är mest trygga medan ål-
dersgruppen 26-44 år har lägst andel trygga med 54 procent. I 
inledningen av covid-19-pandemin under 2020 minskade 
tryggheten för äldre medan för yngre har andelen sjunkit först 
under 2021. 
 

 
Figur 10.  Andelen invånare som känner trygghet att resa med Västtrafik, 

uppdelat per åldersgrupp. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
 
Tillgängliga hållplatser 

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa de prioriterade hållplat-
serna har fortsatt under 2021. Den så kallade 800-listan har 
uppdaterats utifrån aktuell resandestatistik och omfattar de 
cirka 960 hållplatser som har minst 100 påstigande per dygn. 
Listan har uppdaterats efter att Västtrafik har gjort en ny över-
syn av antalet påstigande per hållplats. Listan innehåller även 
ett fåtal hållplatser med färre påstigande, där kommunerna har 
prioriterat dem utifrån typ av målpunkt. Listan används för att 
prioritera vilka hållplatser som ska åtgärdas vad gäller till-
gänglighetsanpassning enligt kriterier i Strategi för kollektiv-
trafik på jämlika villkor. 
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Det finns 597 hållplatser som uppfyller grön standard, det vill 
säga samtliga kriterier för tillgänglighetsanpassning med un-
dantag för väderskydd och realtid. Antalet anpassade till den 
lägsta kravnivån (gul + grön standard) är 783 hållplatser, som 
innebär minst ledstråk, kontrastmarkering och hög kantsten.  
 
I figur 11 redovisas hållplatserna sammanfattningsvis utifrån 
grön, gul eller röd standard av tillgänglighetsanpassning. En 
komplett redovisning återfinns på webbsidan.  

 
 2018 2019 2020 2021 

 
Grön standard 

385 491 502 597 

 
Gul standard 

178 120 120 186 

 
Röd standard 

215 166 153 176 

 
Figur 11.  Antal prioriterade hållplatser och terminaler som är tillgänglig-

hetsanpassade. Källa: Västtrafik. 

  

https://www.vgregion.se/strategijamlikavillkor
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Låg miljöpåverkan 
Kollektivtrafiken i Västra Götaland ska ha låg miljö- och kli-
matpåverkan och vara en del i ett långsiktigt hållbart transport-
system. I detta innefattas effektiv trafik, driven av förnybara 
drivmedel med låg klimatpåverkan.  

Fram till år 2025 är målet en minskning av utsläpp av CO2 
med 85 procent jämfört med år 2006. För att nå detta mål 
krävs en stor satsning på elektrifiering av främst stads- och tä-
tortstrafik, men även av kortare regionbusslinjer. En satsning 
på elektrifiering ger många ytterligare positiva effekter på 
hälsa, miljö och klimat, bland annat minskade bullernivåer. 

 
Kollektivtrafikens utsläpp av koldioxid 

Kollektivtrafikens CO2 utsläpp per personkilometer har mins-
kat med 49 procent jämfört med 2006. Elektrifiering av bussar 
i framför allt stadstrafik går snabbt och ger stor effekt. Det 
finns stora möjligheter att elektrifiera även regiontrafik vilket 
kan bidra till ytterligare minskade koldioxidutsläpp. Målet om 
att minska koldioxidutsläppen med 85 procent till år 2025 be-
döms dock vara en utmaning. Nyckeltalet mäts per personkilo-
meter och påverkas kraftigt av att resandet har minskat i och 
med pandemin.  

 

 
Figur 12.  Utsläppen av koldioxid per personkilometer i kollektivtrafiken. 

Källa: Frida, Västtrafik. 
 
Kollektivtrafikens totala utsläpp av CO2 följs upp för att visa 
de verkliga utsläppen utan hänsyn till det minskade resandet. 
Här syns att utsläppen har minskat stort under 2021, främst på 
grund av elektrifieringen av kollektivtrafiken. Ökningen mel-
lan 2019 och 2020 beror dels på en ny beräkningsmetod som 

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2019 2020 2021

Minskning jämfört med år 2006 MÅL

Tillägg för 2021: Kollektivtra-
fikens totala utsläpp av CO2 
följs upp för att visa de verk-
liga utsläppen utan hänsyn 
till det minskade resandet 



 

  17 

tar hänsyn till de olika drivmedlens klimategenskaper (ut-
släppsnivåer), dels på drivmedelsmixen. Ett av drivmedlen, 
HVO, fick därtill försämrade klimategenskaper.  Figur 20 visar 
drivmedelsmixens utveckling i busstrafiken. 
 
 

 
Figur 13.  Utsläppen av koldioxid i kollektivtrafiken.  

Källa: Frida, Västtrafik. 
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Indikatorer kopplade till målen 
Utöver de indikatorer med måltal som redovisats ovan, finns 
ett antal indikatorer för att följa utvecklingen. Dessa är inte 
målsatta. Bilden nedan visar hur dessa indikatorer kopplar till 
trafikprogrammets mål.  
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Antal personkilometer i kollektivtrafiken 

Personkilometer redovisas eftersom skillnaden i längd mellan 
olika resor är stor och därför ger en kompletterande bild till 
antalet resor. Antal personkilometer påverkar också resultatet i 
målindikatorn om koldioxid. Personkilometer beräknas genom 
en uppskattad medelreslängd per trafikavtal multiplicerat med 
antalet resor. 

För 2021 har en ny förbättrad metod för att uppskatta medel-
reslängder tagits fram. Metodförändringen har påverkat upp-
skattningen av medelreslängden för tåg och spårvagn mer än 
för buss. Ändrade resmönster och förändring i relationen mel-
lan korta och långa resor påverkar antalet personkilometer. 

Fram till covid-19-pandemin var det en stabil ökning av anta-
let personkilometer under många år i kollektivtrafiken. Den 
stora minskningen i resandet till följd av pandemin har haft en 
stor påverkan på antalet personkilometer. Antalet personkilo-
meter har minskat för samtliga trafikslag. 

Figur 14 visar att antalet personkilometer under 2021 har 
minskat med 320 miljoner eller 16 procent.  

 

 
Figur 14.  Antal personkilometer i kollektivtrafiken.  

Källa: Västtrafik. 
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Antal invånare som bor max 1,5 km från hållplats i priorite-
rat stråk eller stadstrafik 

 
Antalet invånare som bor max 1,5 km från hållplats i priorite-
rat stråk eller stadstrafik är på samma nivå som tidigare år. 
Kollektivtrafikens geografiska täckning i stråk och stadstrafik 
har inte förändrats nämnvärt mellan åren. Lokaliseringen av ny 
bebyggelse i närhet av prioriterade stråk och stadstrafik är av-
görande för att bibehålla eller öka målindikatorn.  
 
 2019 2021 

 

1 409 000 
82,4 % 

1 429 000 
82,4 % 

Figur 15.   Antal och andel av befolkningen som bor max 1,5 km 
från hållplats i prioriterat stråk eller stadstrafik. Källa: Västra 
Götalandsregionen, Västtrafik och Västdatabasen/SCB. 

 
Ett liknande sätt att mäta tillgänglighet till kollektivtrafiken 
görs av SCB. Indikatorn mäter befolkningens tillgång till håll-
platser med minst en avgång i timmen på vardagar mellan 
06.00 och 20.00. Här ingår alla hållplatser, inte bara de i stråk 
eller stadstrafik. 

Stockholm sticker ut i ett nationellt perspektiv där 98,3 procent 
av befolkningen har 1 km eller mindre till närmaste hållplats 
medan Västra Götaland, Skåne och Sverige totalt ligger kring 
90 procent. Mellan kommunerna i Västra Götaland varierar 
andelen från 57 procent till drygt 99 procent. Generellt är an-
delen högre i kommuner med större befolkning.  

 
Västra  

Götaland Skåne Stockholm Riket 

 

1 563 500 
90,6 % 

1 246 500 
90,5 % 

2 336 600 
98,3 % 

9 274 600 
89,8 % 

Figur 16.  Antal och andel av befolkningen med max 1 km till närm-
aste hållplats år 2019. Källa: SCB 
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Riktlinjer för personer med funktionsnedsättning  

Enligt strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor ska det fin-
nas riktlinjer som definierar full tillgänglighet för resenärer 
vad gäller: 

• planera sin resa, köpa och använda biljett,  
• vistas och orientera sig på hållplats/bytespunkt, ta del 

av information, 
• ta sig ombord, färdas och ta sig av fordonet.  

Det kvarstår en del arbete med att ha kompletta riktlinjer uti-
från ett hela-resan-perspektiv. Några förbättringar har gjorts 
under året; Västtrafik har beslutat om nya riktlinjer för bussar 
under 2021. Västtrafiks webbsida och app ToGo har uppdate-
rats enligt lagstiftningens krav, vilket ska säkerställa att in-
formationen är tillgänglig.  

Antal resor per funktion 

Covid-19-pandemin har haft genomslag på resor inom samt-
liga kategorier under 2021. Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer om att endast göra nödvändiga resor och undvika 
kollektivtrafiken har påverkat alla typer av resor. Möjlighet-
erna att arbeta hemma varierar stort mellan olika yrken. Väst-
trafik har i vissa områden fått förstärka trafiken för att minska 
trängseln ombord. I november 2020 infördes en ny zonstruktur 
för färdbiljetter som kan påverka resandet, men i och med pan-
demin är det svårt att veta på vilket sätt. 
 
Figur 17 visar resandet fördelat på olika funktioner. I stadstra-
fiken minskade antalet resor med 10 miljoner till 179 miljoner. 
Det motsvarar en minskning med fem procent jämfört med 
2020 vilket är betydligt lägre jämfört med 27 procent minsk-
ning mellan 2019 och 2020. Trafiken i stråken minskade också 
med 5 procent jämfört med år 2020 vilket innebar att antalet 
resor uppgick till 37 miljoner. Resorna i tätortstrafik ökade un-
der 2021 med en miljon till 3 miljoner medan antalet resor i 
övrig trafik låg kvar på samma nivå som 2020 med 13 miljo-
ner. 
 

Figur 17.  Antal miljoner resor i Västra Götaland per funktion.  
Källa: Västtrafik 

 

Resor  
(miljoner) 2018 2019 2020 2021 

Stadstrafik 258 271 189 179 
Stråk 55 58 39 37 
Tätortstrafik 3,6 3,7 2,3 2,5 

Övrig trafik 19 19 13 13 
Specialtrafik 3 3 2 2 
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Resandet i samtliga pendlingsnav (figur 18) minskade under 
2021. Resandet i Göteborg-Mölndal-Partille och i Skövde har 
procentuellt sett minskat i lägre utsträckning än i övriga pend-
lingsnav. I antal är resandeminskningen störst i Göteborg-
Mölndal-Partille med 9 miljoner. 

Resor  
(miljoner) 2018 2019 2020 2021 

Befolkning 
2020  

Göteborg-Mölndal-
Partille 236 248 171 162 597 700 

Borås 10,0 11,2 9,0 7,8 73 700 
Trollhättan- 
Vänersborg 6,8 6,7 5,3 4,6 73 400 

Uddevalla 2,9 2,9 2,3 2,0 36 000 
Skövde 2,7 2,7 2,1 2,0 38 100 

Figur 18.  Antal miljoner resor med stadstrafik per pendlingsnav.  
Källa: Västtrafik 

 
Antal pendelparkeringar för bil och cykel 

Pendelparkeringar fyller en viktig funktion för kombinerade 
resor där bilen eller cykeln är nödvändig för att nå kollektivtra-
fiken eller för att få en rimlig restid från dörr till dörr.  

Inventering av parkeringarna är ett omfattande arbete som har 
ett visst mått av osäkerhet vad gäller bedömningen av antalet 
bilar som ryms på respektive yta. Antalet cyklar som ryms på 
en cykelparkering är så svårbedömt att det endast redovisas 
antalet pendelparkeringar för bil där det även finns pendelpar-
kering för cykel.  

Senaste gången en inventering av pendelparkeringar gjordes i 
Västra Götaland var under 2018. Under 2019 och 2020 gjordes 
ingen inventering. I fortsättningen ska en inventering i hela 
Västra Götaland genomföras vart tredje år med början 2022. 
Åren däremellan ska en inventering ske endast i Göteborgsreg-
ionen, där de flesta nya platser byggs. Efter inventeringen 
2018 har parkeringar byggts bland annat i Trollhättan och Fal-
köping. I november 2021 genomfördes en inventering av pen-
delparkeringar i Göteborgsregionen som visade 9 543 parke-
ringsplatser, se figur 19 på nästa sida.  
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 2018 2021 

 

387 
(18 163 platser) 

Hela VG 
iu. 

 

249 
 

iu. 
 

Figur 19.  Antal pendelparkeringar för bil och cykel. Källa: Västtrafik 
 

Antal kilometer per förnybart drivmedel med buss 

Under 2021 ökade antalet km med el som drivmedel på grund 
av ökat antal elbussar i samband med nytt trafikavtal i Göte-
borgsregionen. Användningen av fossilt drivmedel utgör 0,5 
procent av totala antalet busskilometer.  
 

 
Figur 20.  Antal miljoner km med buss, per förnybart drivmedel. 

Källa: Frida, Västtrafik  
 
 
Andel invånare med avgångstider som passar deras resbe-
hov 

Andelen invånare som anser att de har avgångstider som pas-
sar deras resbehov är 54 procent. Det är samma nivå som 2020 
men en minskning jämfört med åren innan. 

Kvinnor anger i högre utsträckning än män att avgångstiderna 
passar med deras resbehov. Skillnaden mellan könen har be-
stått över tid och för 2021 är andelen kvinnor är 58 procent 
och andelen män 50 procent.  
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Figur 21.  Andel invånare med avgångstider som passar deras res-

behov, uppdelat per kön. Källa: Kollektivtrafikbarometern 
 
 
Fördelat på åldersgrupper är det gruppen 65-85 år där högst 
andel anser att de har avgångstider som passar deras resbehov. 
Andelen har dock sjunkit sedan 2019. I åldern 45-64 år är an-
delen lägst, färre än hälften som har avgångstider som passar 
deras resbehov. I åldern 20-25 år har det skett en ökning sen 
2019. 
 

 
Figur 22.  Andel invånare med avgångstider som passar deras res-

behov, uppdelat per åldersgrupp.  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 
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Andel nöjda resenärer med Västtrafik 

Andelen nöjda resenärer med Västtrafik var 57 procent under 
2021. Över tid har det skett mycket små förändringar i nöjd-
heten. Andelen män som är nöjda är något högre än andelen 
kvinnor både 2020 och 2021.  

 
Figur 23.  Andel nöjda resenärer med Västtrafik, uppdelat per kön. 

Källa: Kollektivtrafikbarometern 
 
Figur 24 visar nöjdheten fördelat på åldrar och det är tydligt att 
det är en betydligt högre andel i de äldre åldersgrupperna som 
är nöjda jämfört med de yngre åldrarna.  

 

 
Figur 24.  Andel nöjda resenärer med Västtrafik, uppdelat per ål-

dersgrupp. Källa: Kollektivtrafikbarometern 
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Andel som utför sin resa som bilpassagerare 

Andelen bilpassagerare ligger kring 10 procent 2021, en stabil 
nivå över tid. Den är en indikation på samåkning även om en 
stor del antagligen är gemensamma resor i ett hushåll.  

 
Figur 25.  Andel som utför sin resa som bilpassagerare  

Källa: Kollektivtrafikbarometern 
 
Restidskvoter 

Restidskvoter är ett sätt att mäta kollektivtrafikens konkurrens-
kraft gentemot bilen. Målet för tåg är en restidskvot på 0,8 
jämfört med bil och för buss är målet 1,3. Restidskvoterna 
följs upp för ett antal relationer i stråken. Uppföljningen sker i 
första hand av restidskvoten för tåg och bil. Ett antal relationer 
kompletteras med restidskvoten mellan buss och bil i figur 28.  

Figur 26.  Järnvägar i Västra Götaland  
Källa: Västra Götalandsregionen 
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Restidskvoten är låg i ett antal tågrelationer på Västra Stamba-
nan, Norge-Vänerbanan och Västkustbanan. I Göteborg-Borås, 
Borås-Skövde och Uddevalla-Strömstad är restidskvoten högre 
än målet. Restiden med tåg mellan Göteborg och Uddevalla är 
en relation som går via Trollhättan. Eftersom Viskadalsbanan 
och Älvsborgsbanan var avstängd vid mättillfället är res-
tidskvoten för Varberg-Borås baserad på ersättningsbuss för 
tåget och restiden för tåg på sträckan Borås – Vänersborg är 
via Göteborg. 

 
Figur 27.  Restidskvot för tåg i prioriterade stråk  

Källa: Google maps. 
 
Restidskvoten för buss är lägst i relationen Göteborg – 
Kungälv där det också finns bussfiler som gör att bussen går 
fortare än bilen i rusningstid. Relationen Skövde – Trollhättan 
har en hög restidskvot och ligger över målnivån. 

 
Figur 28.  Restidskvot för buss i prioriterade stråk  

Källa: Google maps. 
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Faktaruta  
Restidskvoten är beräk-
nad utifrån restider i 
Google maps mellan kl 
6 och 8 en vardag under 
hösten. Restiden för bil 
är ett medelvärde och 
för kollektivtrafik är det 
den snabbaste av-
gången.  
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Andel fordon som är anpassade för personer med funktions-
nedsättning 

Totalt sett var 97 procent av alla fordon anpassade vid årsskif-
tet 2021/22, vilket har varit konstant sedan 2014. Samtliga for-
don som upphandlas är tillgänglighetsanpassade. Kriterierna 
för tillgänglighet uppdateras inför varje upphandling. Krav på 
hörslinga i buss har tillkommit under 2021. 

 
Figur 29.  Andel fordon som är anpassade för personer med funktions-

nedsättning Källa: Västtrafik 
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Faktaruta 
De äldre spårvagnar som inte är till-
gänglighetsanpassade fasas ut succes-
sivt i takt med att moderna, anpassade 
vagnar levereras och sätts i drift.  
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GENOMFÖRANDE  
– HUR MÅLEN SKA NÅS 

Beslutade strategier  
och fokusområden 

 
 
 
I programmet beskrivs hur målen ska nås genom de beslutade 
strategierna och inom fyra fokusområden. På följande sidor 
ges en lägesrapport om utvecklingen inom respektive strategi 
och fokusområde. 
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Lägesrapport beslutade strategier  
Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor  

Arbetet med att implementera åtgärder i Västtrafiks handlings-
plan för kollektivtrafik på jämlika villkor har fortsatt under 
2021. Västtrafik ser en utmaning i att hålla planerad takt för 
genomförandet av de åtgärder som krävs enligt handlingspla-
nen. Det beror på att vissa områden kan kräva relativt stora in-
satser samtidigt som bedömningen är att Covid-19-pandemin 
fortsatt innebär begränsningar av resurser. Några exempel på 
insatser som har genomförts under 2021 är: 

• För att säkerställa att webbsidan vasttrafik.se och ap-
pen ToGo uppfyller kraven på tillgänglighet har till-
gänglighetsgranskningar genomförts och brister som 
konstaterades har åtgärdats. 

• Det verktyg som tagits fram för att säkerställa ett syste-
matiskt arbete med att inkludera sociala perspektiv har 
använts i förstudier för trafikupphandlingar och utred-
ningar. Arbetet med att utveckla och implementera 
verktyget fortsätter under 2022. 

• Västtrafik startade under hösten 2021 ett arbete för att 
utveckla metoder för en ökad samverkan med resenärs-
grupper, med fokus på äldre, barn och personer med 
funktionsnedsättning, för att på så sätt säkerställa att 
kollektivtrafiken fungerar för så många som möjligt.  

• Arbetet för att öka tryggheten i och runt kollektivtrafi-
ken fortsätter och är ett långsiktigt strategiskt arbete. 
Ett metodstöd har utvecklats under 2020 som är ett pro-
gram som genomförs i samverkan med lokala intres-
senter kring otrygga platser. Under 2021 pågår detta ar-
bete i bland annat Ale, Mölndal, Lerum, Herrljunga, 
Vårgårda och Alingsås. Västtrafik har även påbörjat ar-
bete enligt metodstödet i Göteborg, Partille, Lilla Edet, 
Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Kungälv. Utö-
ver detta så deltar Västtrafik även i brottsförebyggande 
arbeten i Skövde, Ulricehamn, Strömstad och Borås. 

• Det finns även metodstöd inom operativ samverkan 
som bygger på fyra steg där Västtrafik främst driver ar-
betet med hjälp av sina ordningsvakter, trygghetsvärdar 
och biljettkontrollanter. Intresset för att samverka med 
Västtrafik har ökat hos lokala intressenter i hela reg-
ionen under 2021. 

• Västtrafik har inlett ett samarbete med Länsstyrelsen 
för att utbilda trygghetsvärdarna i hur man motverkar 
våld i nära relationer. Genom att förse dem med 

De fem åtgärdsområdena i  
strategin: 
• Ett fullt tillgängligt prioriterat 

nät 
• Ett gott bemötande till alla re-

senärer 
• Resenärerna ska känna sig 

trygga i kollektivtrafiken 
• Inkluderande kommunikation 
• Strategisk planering för jämlik 

kollektivtrafik 
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kunskap och verktyg kan de lättare känna igen om nå-
gon de möter är utsatt. Detta är ett viktigt arbete för att 
bidra till det jämställdhetspolitiska målet om att mäns 
våld mot kvinnor ska upphöra. 

• Västtrafik har även påbörjat ett arbete med att i högre 
grad uppmärksamma barns utsatthet i kollektivtrafiken. 
En del i det arbetet är att öka kompetensen hos trygg-
hetsvärdarna för att upptäcka situationer där det finns 
risk att barn far illa, samt att skapa rutiner för att agera 
genom orosanmälningar till kommunerna.  

Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken    

Strategin innehåller mål om minskade utsläpp av koldioxid 
samt mål för luftkvalitet, energieffektivisering och buller-
minskningar. Målen ska i huvudsak nås genom övergång till 
förnybara drivmedel. I december 2020 startade ny trafik med 
145 nya elbussar. Som en följd har koldioxidutsläppen i stads-
trafiken i Göteborg/Mölndal/Partille minskat med cirka 10 
procent, från ett totalt utsläpp på cirka 16 500 ton år 2020 till 
14 500 ton 2021. Likaså har kväveoxidutsläppen minskat från 
cirka 108 ton till cirka 55 ton och partikelutsläppen från cirka 
900 kg till cirka 670 kg. 

Målbild tåg 2035, inkl. Västtågsutredningen 

Utvecklingen av tågtrafiken i Västra Götaland utgår från Mål-
bild tåg 2035 inklusive Västtågsutredningen. I slutet av 2020 
beslutade kollektivtrafiknämnden om Målbild Tåg - delmål 
2028 inklusive storregional busstrafik. I den görs en konkreti-
sering av hur tågtrafiken och de storregionala busstråken ska 
utvecklas på medellång sikt fram till 2028. Västtrafik påbör-
jade under 2021 arbetet med en handlingsplan kopplad till del-
mål 2028. Planen förväntas antas av Västtrafik under våren 
2022.  
 
Västtrafik har i enlighet med målet om en utbyggd tågtrafik in-
vesterat i 45 nya tåg. Fordonen beräknas tas i bruk under 2024. 
 
Målbild Tåg 2035 inkl. Västtågsutredningen, öppnar upp för 
att på sikt etablera och trafikera ett antal nya stationer i mindre 
samhällen i Västra Götaland. Att etablera nya stationer med 
tillhörande trafikering och utveckla bebyggelse, verksamheter 
och infrastruktur i stationens närhet och omland innebär en 
lång process med många aktörer. Västra Götalandsregionen 
vill tillsammans med aktuella kommuner, Trafikverket och 
Västtrafik i ett tidigt skede förbereda och stödja en samhälls-
planering där nya stationers potential kan nyttjas. Kollektivtra-
fiknämnden beslutade om att starta projektet i december 2021. 
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Målbild Koll2035 Göteborg/Mölndal/Partille 

Målbild Koll 2035 beskriver hur kollektivtrafikens stomnät 
ska utvecklas i det sammanhängande tätortsområdet i Göte-
borg, Mölndal och Partille (GMP). Under hösten 2021 har 
Sverigeförhandlingens parter enats om att medel från det av-
slutade linbaneprojektet ska föras över till den nya spårvagns-
länken Brunnsbo – Linné inklusive Lindholmstunneln. Reg-
ionfullmäktige beslutade i juni 2021 om att köpa in 40 långa 
spårvagnar, för leverans 2024–2026. Förlängning av hållplat-
ser längst de mest belastade spårvagnslinjerna 5 och 11 har på-
börjats under hösten 2021 som en förberedelse inför anskaf-
fande av längre vagnar.  

En förstudie kring spårväg i Alléstråket och Övre Husargatan 
har genomförts av Göteborgs stad i samverkan med Västtrafik 
och skickats till berörda parter på remiss i december 2021. Åt-
gärdsvalsstudien för Metrobuss färdigställdes vintern 2020/21 
och resulterade i en avsiktsförklaring mellan parterna i Stads-
trafikforum GMP om fem utredningsområden där fördjupade 
studier krävs. Samtliga dessa har påbörjats under 2021. Därut-
över har parterna arbetat vidare med ett flertal gemensamma 
utredningar i enlighet med Handlingsplan 2020-2024 för att nå 
Målbild Koll2035. 

Kollektivtrafikplaner för Borås, Skövde, Trollhättan/Väners-
borg och Uddevalla 

För de fem noderna i Västra Götaland finns kollektivtrafikpla-
ner framtagna som beskriver hur respektive kommuner, VGR 
och Västtrafik vill att stadstrafiken ska utvecklas de närmaste 
cirka 15 åren. Planerna har tagits fram i olika takt och med nå-
got olika innehåll men de utgår från trafikförsörjningspro-
grammets övergripande mål om ökad andel hållbart resande. 
De antas av respektive kommun och VGR och för respektive 
plan tas en handlingsplan fram. I denna beskrivs olika åtgär-
der, utredningar och förbättringsförslag i syfte att uppnå målen 
i kollektivtrafikplanen.  

Borås: Utvecklingsplan 2025 för kollektivtrafiken i Borås an-
togs 2016. Linjenätet har förbättrats och utbudet har ökat suc-
cessivt samt gått över till eldrift. Under 2021 har fokus legat 
på att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken. Borås 
stad har ansökt om och fått beviljat statlig medfinansiering för 
att bygga om stadstrafikens största hållplats Södra torget samt 
bygga en ny byteshållplats i västra Borås under 2022. 

Skövde: Kollektivtrafikplan för Skövde år 2025 – med utblick 
2035 antogs 2018. Under 2021 har flera infrastrukturinveste-
ringar genomförts i syfte att öka framkomligheten i staden, ge-
nom fler och bättre cirkulationsplatser. I samband med detta 
har också flera hållplatser standardhöjts och en ny hållplats 
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som ger ökad tillgänglighet till det växande handelsområdet 
Stallsiken har tillkommit. Inför upphandling av Trafik 2024 så 
har Västtrafik och kommunen gemensamt tagit fram förslag på 
förändringar av stadstrafikens linjenät. Syftet är att få ökad 
framkomlighet för kollektivtrafiken och kortare restider till 
målpunkter. I det arbetet har det även vissa behov av ny infra-
struktur för kollektivtrafiken identifierats, som till exempel 
bussgator. 

Trollhättan och Vänersborg: Kollektivtrafikplan för Troll-
hättan och Vänersborg antogs 2019. Stadstrafikforum Trollhät-
tan och Vänersborg, där de båda kommunerna, VGR och Väst-
trafik samarbetar, beslutade i oktober om en handlingsplan 
kopplad till kollektivtrafikplanen. På kort sikt är flera aktivite-
ter kopplade till de förändringar och möjligheter som finns för 
utveckling av kollektivtrafiken i samband med att ett nytt trafi-
kavtal startar i området 2023. Handlingsplanen lyfter kontinu-
erliga behov av att anpassa och utveckla kollektivtrafiken i 
takt med stadsutvecklingen och att nya bostadsområden till-
kommer. På längre sikt kan utredningar om expresslinjer bli 
aktuellt. Under året har flertalet hållplatser anpassats i Troll-
hättan, både i syfte att öka tillgängligheten och förbereda för 
trafikering med längre stadsbussar. I Vänersborg har ombygg-
nation av en cirkulationsplats genomförts i syfte att bland an-
nat förbättra framkomligheten och öka punktligheten.  

Uddevalla: I juni 2021 antog Uddevalla kommun och kollek-
tivtrafiknämnden kollektivtrafikplan för stadstrafiken i Udde-
valla.  
Planen är en konkretisering av trafikförsörjningsprogrammet 
och följer också programmets målstruktur med övergripande 
mål om att öka andelen hållbara resor. Uddevalla är det pend-
lingsnav i regionen som idag har lägst samlad andel av resor 
med kollektivtrafik, cykel- och gång.  
 
Kollektivtrafikplanen beskriver mål för resenären och för män-
niskan i staden. För resenärerna handlar målen om att utveckla 
kollektivtrafiktrafiken med ledorden ”ofta, enkelt, snabbt och 
pålitligt”. Kollektivtrafiken i Uddevalla har idag ett relativt 
gott utbud men med lägre utbud på sena kvällar och helger. 
Det finns behov av att både förenkla och strukturera upp linje-
nätet på ett tydligare sätt. Restider och bytesmöjligheter behö-
ver också förbättras. För människan i staden lyfts kollektivtra-
fikens roll och utrymme i stadsutvecklingen och samhällspla-
neringen. Ett kvalitetsmål här handlar om att kollektivtrafikens 
miljöer ska ges en framträdande roll i stadsrummet. Strategier 
för att gå i riktning mot målen innefattar bland annat stråktra-
fik och enklare linjenätstruktur, ökat fokus på hela resan, fram-
komlighet och starkare kopplingar mellan fysisk planering, be-
byggelseutveckling och kollektivtrafik.  
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Med kollektivtrafikplanen som utgångspunkt är nästa steg att 
ta fram en handlingsplan. Här ska strategier konkretiseras och 
åtgärdsförslag tas fram i syfte att nå målen. Handlingsplanen 
förväntas bli klar under 2022. Flertalet hållplatser har genom-
gått standardhöjning och tillgänglighetsanpassats under året.  
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Lägesrapport Fokusområden 
Driva på och underlätta för hållbara resval 

Under hösten 2020 flyttade det arbete som bedrivits inom ra-
men för kompetens- och projektplattformen Hållbart resande 
väst från Västra Götalandsregionens koncernkontor till Väst-
trafik, och under 2021 har arbetet integrerats i den dagliga 
verksamheten. De beteendepåverkande projekt som erbjudits 
kommuner, så som Vintercyklist, Testcyklist, På Egna Ben 
och Cykelvänlig arbetsplats har fortgått som tidigare, med 
enda skillnaden att de numera sker i Västtrafiks regi. Projekten 
är fortsatt uppskattade. Särskilt Vintercyklist och Testcyklist 
har haft många intresserade och genererat media i olika for-
mer. Vintercyklist genomförs i en rad kommuner, bland annat 
Lidköping, Falköping och Mölndal. Inom ramen för Testcy-
klist har det tydliggjorts vilken möjlighet som finns i elcykeln 
som transportslag, och hur den underlättar för det hållbara re-
sandet, speciellt för pendlingsresor. Falköping och Mellerud är 
två exempel på kommuner som har varit involverade i detta. 
Även Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har genomfört pro-
jektet. 

Cykling har fått ett ökat fokus inom Västtrafik under året. En 
del i detta är pandemin, som påverkat kollektivtrafiken starkt. 
För att minska trängseln ombord på fordonen visas numera 
gång och cykel som alternativ i ToGo, en knuff för många som 
bara ska några hållplatser eller för att undvika ett byte/resa.  

Kopplingarna mellan cykel och kollektivtrafik utvecklas med 
fokus på hur cykeln tydligare kan bli en större del av det håll-
bara resandet. Under hösten 2021 blev ett projekt beviljat av 
Vinnova för att utforska möjligheten att integrera cykel och 
kollektivtrafik på ett systematiskt sätt samt att utveckla ett 
koncept för kombinationsresor som passar behov och förutsätt-
ningar i Västra Götaland. Målet är att kunna skapa ett enhetligt 
system för att integrera cykel med kollektivtrafik och att göra 
det enkelt och en del av vardagen att resa med cykel och kol-
lektivtrafik tillsammans.   

Det sker även ett arbete med mobilitetshubbar och mikromobi-
litet. Arbetet med mobilitetshubbar har just startat och innefat-
tar bland annat pendelparkeringar för cykel och bil. Arbetet 
med mikromobilitet har kommit något längre och har också 
under 2021 fått extra fokus genom de rubriker som elspark-
cyklarna skapat. Västtrafiks hållning är att elsparkcyklarna är 
ett välkommet inslag i transportsystemet så länge de används 
och parkeras på ett ansvarsfullt sätt. De kan vara ett sätt att 
komma åt den så kallade first/last mile-problematiken i städer. 
Samarbeten med Göteborgs Stad och Borås Stad pågår kring 
parkering av elsparkcyklar i anslutning till kollektivtrafiken, 

Pandemin har  
fortsatt stor inverkan på  
genomförandet av trafik-
försörjningsprogrammet 
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och flera andra lösningar för att gynna kombinationen mikro-
mobilitet och kollektivtrafik finns i planen för 2022.  

Påverkansarbete både på lokal och nationell nivå är en viktig 
del i att öka det hållbara resandet. Västtrafik har under 2021 
jobbat fram en agenda med flertalet påverkansfrågor som syf-
tar till att öka det hållbara resandet. Inom ramen för detta ar-
bete har ett flertal remisser besvarats, enskilt eller i samarbete 
med andra aktörer så som Svensk Kollektivtrafik, Svenska Cy-
kelstäder, 2030-sekretariatet och andra regionala kollektivtra-
fikmyndigheter. Även debattartiklar har skrivits, bland annat 
om möjligheterna med förenklade/slopade skatteregler för för-
månscykel och förmånsbiljetter i kollektivtrafiken för arbetsgi-
vare. Liksom möjlighet till statlig finansiering för infrastruktur 
och depåer. 

I slutet av året startades en samverkansarena för mobilitet och 
tillgänglighet med fokus på glesa geografier och landsbygder. 
Initiativet till samarbetet kom från de delregionala kollektiv-
trafikråden i Boråsregionen, Fyrbodal och Skaraborg. I sam-
verkansarenan ingår till en början ovan nämnda kommunalför-
bund, Västtrafik, Trafikverket och VGR. Ambitionen i arenan 
är att samordna olika pågående projekt med fokus mobilitet 
och tillgänglighet för mindre tätorter och landsbygder. Detta i 
syfte att etablera och utveckla ett varaktigt mobilitetserbju-
dande och därmed öka tillgängligheten och bidra till regional 
utveckling i hela Västra Götaland. Se även under forskning 
och innovation nedan. 

Kombinerad mobilitet 

För att främja möjligheten för andra aktörer att sälja kollektiv-
trafikbiljetter och skapa nya möjligheter att kombinera olika 
reseerbjudanden, öppnar Västtrafik upp för tredjepartsförsälj-
ning i början av 2022. Västtrafik blir därmed den första trafik-
huvudmannen i Sverige att öppna för tredjepartsförsäljning i 
skarp drift (det vill säga ingen pilot). 

Det görs genom två nivåer av återförsäljning: 

• Digitala återförsäljare, alltså de som vill addera kollek-
tivtrafik till sin verksamhet för att stärka sitt erbju-
dande. Exempelvis hotell, evenemang, parkeringsbolag 
med flera. 

• Mobilitetspartner, det vill säga aktörer som erbjuder 
olika trafikslag som kan kombineras i syfte att samla 
hela resbehovet på ett ställe. 

Västtrafik har under de senaste åren skaffat sig en förståelse 
och kunskap vad gäller kombinerad mobilitet genom de piloter 
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som genomförts. Därtill har Västtrafik sedan ett år tillbaka ett 
avtal med Parkering Göteborg om försäljning av biljetter.  

Under 2021 har Västtrafik förberett sin organisation för att 
kunna ta emot och möjliggöra integration med tredjepartsaktö-
rer som önskar lägga till kollektivtrafik till sin egen verksam-
het. Genom att erbjuda kollektivtrafikbiljetter via ett standard-
avtal, ger Västtrafik marknaden samma förutsättningar för 
detta. 

Alltjämt pågår många olika projekt, både i Sverige och runt 
om i världen. En av de stora frågorna är hur affärsmodellerna 
ska se ut för att få verksamheterna att bära sig ekonomiskt. Det 
som dock kännetecknar alla olika initiativ är att det är projekt 
som är subventionerade med externa medel i någon form, ett 
fåtal är i skarp drift. Fastighetsmarknaden (i Sverige) är ett av 
de områden som visat stort intresse för nya kombinerade lös-
ningar. Genom att aktivt minska antalet parkeringar, skapas ett 
större tryck och önskan att kunna erbjuda alternativa möjlig-
heter till den egna bilen. 

Västtrafik kommer även fortsatt delta i testet av Komiland 3.0 
för att förstå hur kombinerade mobilitetstjänster bör utformas 
för glesare geografier. 

Samhällsplanering och kollektivtrafik 
Under året har arbetet för en samlad regional planering fortsatt 
tagit fram kunskapsunderlag för att beskriva fysiska och rums-
liga strukturer, exempelvis ortstruktur i Västra Götaland och 
flyttströmmar på tätortsnivå. Kunskaperna kan användas som 
underlag i utvecklingen av kollektivtrafiken. 

Tidig dialog mellan Västtrafik och kommunerna kopplat till 
kommunernas planarbeten är en viktig del i att få samhällspla-
nering och kollektivtrafik att gå hand i hand. Västtrafik arbetar 
löpande med att utveckla samverkan med kommunerna. Av-
delningen för samhällsutveckling har nu ett breddat ansvar att 
driva samhällsutveckling och kollektivtrafik som ömsesidig 
process. Samhällsutvecklarna har geografiskt ansvar och ska 
ha god kännedom om sitt geografiska område för att kunna 
föra in exempelvis utbyggnadsplaner i interna trafikutveckl-
ingsprocesser. För att underlätta och stötta kommunerna i olika 
mobilitets- och infrastrukturfrågor har avdelningen numera en 
samhällsutvecklare med specifikt ansvar för infrastruktur. I öv-
rigt utvecklar Västtrafik processer i exempelvis förstudie inför 
trafikupphandling och trafikplan för att kunna möjliggöra en 
proaktiv dialog.   

En annan viktig del är ömsesidigt kunskapsbyggande. Ett ut-
bildningsmaterial om kollektivtrafiken i samhällsplaneringen 
som riktar sig till kommunala tjänstepersoner inom 

Samverkan är  
nödvändig för att nå målen 
om ökad andel hållbart  
resande 
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samhällsbyggnadssektorn har tagits fram av en arbetsgrupp be-
stående av representation från de fyra delregionala kollektiv-
trafikrådens tjänstemannanätverk, Västra Götalandsregionen, 
Västtrafik, Länsstyrelsen och Trafikverket. Utbildningsmateri-
alet var färdigt i slutet av 2019, men utbildningarna pausades 
på grund av pandemin. Under hösten 2021 har arbetet kommit 
igång igen och Västtrafik har tillsammans med kommunens 
kollektivtrafikansvarig genomfört utbildningar i Borås, Falkö-
ping, Partille, Lerum och Mölndals kommun. Utbildningarna 
kommer fortsätta under 2022.   

Driva på och styra forskning och innovation 

Forskning och innovation ska bidra till bättre beslutsunderlag 
för den ordinarie verksamheten, testa nya idéer i praktiken och 
pusha utvecklingen i riktning mot målen i trafikförsörjnings-
programmet. Detta görs i huvudsak genom satsningar inom 
fem prioriterade forskningsområden. 2021 har varit ett mel-
lanår både utifrån trafikförsörjningsprogrammet och framta-
gandet av den nya regionala utvecklingsstrategin. Pandemin 
har inneburit färre förfrågningar om projekt och finansiering. 
Pågående projekt har behövt förlängas och/eller med ett för-
ändrat innehåll, men utan större ekonomiska förändringar.   
 
De initiativ VGR har tagit har varit kopplade till K2 (nationellt 
centrum för kollektivtrafikforskning) och uppföljningen av 
pandemins effekter på kollektivtrafiken, resandet och ekono-
min som har gett värdefull kunskap inför kommande sats-
ningar. K2 har reviderat inriktning för kommande år med ett 
fortsatt fokus på återtagandet och långsiktiga effekter för det 
hållbara resandet. Västra Götalandsregionen har representanter 
med i K2:s nyetablerade Rådslaget, som samordnar arbetet 
med hållbar omstart med fokus på att tillvarata möjligheter i 
pandemins kölvatten. Engagemanget i K2:s runda bordssamtal 
fortsätter, där storstadsregionerna tar del av aktuell forskning 
och utbyter erfarenheter.   
 
Västtrafik har utvecklat en tydligare process för externa för-
frågningar angående Västtrafiks medverkan i forskningspro-
jekt. De har också utvecklat sin interna process kring initiativ 
som berör forskning, utveckling och innovation med hög grad 
av samverkan med näringsliv, andra offentliga aktörer och 
akademi.  
 
Finansieringsformer 
Västra Götalandsregionen har delfinansierat ett projekt inom 
K2 som följt hur kollektivtrafikens kostnader och intäkter för-
ändrats till följd av Covid-19-pandemin. Projektet redovisar åt-
gärder som vidtagits av olika aktörer och vilka effekter dessa 
kan ha på både kort och längre sikt. Projektet har publicerat en 
forskningsrapport med bland annat reflektioner om effekterna 

VGR:s fem prioriterade  
forskningsområden för kollektiv-
trafiken 
• Finansieringsformer som säker-

ställer långsiktig utveckling och 
drift av kollektivtrafiken  

• Digitalisering och automatisering 
som ökar transportsystemets till-
gänglighet och inkludering samt 
sänker dess miljöpåverkan  

• Elektrifiering och drivmedelsmix 
som möjliggör fossilfrihet, ökar 
energieffektivitet och minskar bul-
ler 

• Samhällsbyggnad och stadsut-
veckling som skapar gynnsamma 
förutsättningar för kollektivtrafik, 
delad mobilitet, cykling och gång  

• Styrmedel och styrning som driver 
beteendeförändringar mot hållbart 
resande och bidrar till att fler upp-
lever kollektivtrafiken som enkel, 
trygg och inkluderande att an-
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på framtida finansieringsmodeller. 
 
Digitalisering och automatisering 
Västtrafik har tagit flera initiativ till kommande forskningspro-
jekt inom digitalisering och automatisering och flera projekt 
pågår. Även ett fortsatt engagemang i det strategiska innovat-
ionsprogrammet Drive Sweden har pågått under året. Inom 
autonoma fordon pågår till exempel simulering av elektriska 
självkörande fordon, självkörande bussar på depå, testkörning 
av stadsbuss på testbana med verkliga resenärer och tester med 
små automatiserade bussar. Västtrafik genomför också en po-
tentialstudie som innehåller testpiloter för AI i kollektivtrafi-
ken. Inom ElectriCity pågår ytterligare initiativ och tester med 
framtidens IT-lösningar för kollektivtrafikfordon.  
 
Elektrifiering/ drivmedel 
Västra Götalandsregionen följer och fortsätter att finansiera ut-
vecklingen inom ElectriCity-arenan, som är ett samverkans-
projekt för elektrifiering och utveckling av innovationer för 
kollektivtrafiken och andra tunga transporter. Ett nytt samar-
betsavtal har tagits fram för perioden 2022-2025, som fortsatt 
möjliggör innovation och tester för att utveckla kollektivtrafi-
ken.  
 
Kollektivtrafiknämnden beslutade om finansiering av en ny in-
novations- och testbädd för elbussar. Det skapar förutsätt-
ningar för olika aktörer att genomföra utvecklings- och forsk-
ningsprojekt tillsammans med, och med finansiering från, nat-
ionella och internationella aktörer. Det kommer innebära fort-
satt goda möjligheter för uppväxling av regionala medel.  
 
Ett koncept för automatiserade bussar testas inom ramen för 
Electricity. Bland annat prövas teknik med förarstöd för att till 
exempel kunna köra in mjukt på hållplatser. I konceptet ingår 
också så kallad platooning, som innebär virtuell hopkoppling 
av bussar så att de kan köra som ett "busståg". Det handlar om 
olika varianter och olika grader av förarlöst. Även möjlighet 
för bussen att köra förarlöst inom depåområde testas. Detta 
skulle möjliggöra mindre ytkrävande depåer på sikt, om bus-
sen själv kan förflytta sig optimalt inom depåområdet till ex-
empel mellan tvätt, tankning och nattparkering, eller liknade. 
 
På den första helelektriska busslinjen i ordinarie trafik, linje 60 
i Göteborg, har både för- och eftermätningar av buller och häl-
soeffekter genomförts. Resultatet har gett viktig kunskap kring 
betydelsen av elektrifiering av kollektivtrafik i staden.  
 
Därtill pågår några mindre projekt, som till exempel kring 
framtidens drivmedel på Kinnekulletåget. 
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Samhällsbyggnad och stadsutveckling  
Projekt med fokus på mobilitet i glesare områden, som exem-
pelvis KomILand 3.0 och RorILand har startats under året. De 
handlar båda om att utforska olika mobilitetslösningar för att 
förbättra levnadsvillkoren i landsbygder. För samordning och 
utökat lärande etableras en samverkansarena där dessa projekt 
kommer ingå tillsammans med pågående projekt som bland 
annat Fossilfri gränsregion Fyrbodal. Se även ovan under 
Driva på och underlätta hållbara resval. 
 
Ett exempel från de lite tätare geografierna är projektet Lima, 
där det bland annat ingår att testa och utveckla så kallade mo-
bilitetshubbar. Hubbarna syftar till att erbjuda olika mobilitets-
lösningar som ska möjliggöra alternativ till den egna bilen. 
Testen har gett en del erfarenheter och lärdomar, men försvå-
rades av att så få reste i och med pandemin. Ytterligare ett ex-
empel är projektet Levande stationssamhällen, som syftar till 
att undersöka behov och förutsättningar för fördjupad regional 
samverkan kring stationssamhällens utveckling. I projektet har 
man bland annat undersökt hur stationssamhällen kan bli 
trygga för människor. 
 
Styrmedel och styrning  
Västtrafik kraftsamlar inom mobilitet, vilket bland annat inne-
bär att öka förmågan till innovation och utveckling inom håll-
bar mobilitet och framtidens kollektivtrafik. Inom ramen för 
detta finns bland annat initiativet Behovsstyrd trafik, fortsatt 
arbete med kombinationsresor där cykel är en viktig del men 
också att förstå mer om möjligheterna med nya mikromobili-
tetslösningar. Arbetet har även fokuserat på att förbereda inför 
lansering av tredjepartsförsäljning via mobilitetspartners och 
digitala återförsäljare. 
 
Västtrafik har också medverkat i internationellt arbete avse-
ende mobilitet och forskning. Detta genom medverkan i två 
kommittéer inom UITP (internationell organisation för offent-
ligt ägda kollektivtrafikbolag och andra verksamma inom kol-
lektivtrafik) med fokus på dessa områden. Genom engage-
mang i UITP har ett bra nätverk etablerats och utbyte av erfa-
renheter med andra trafikhuvudmän möjliggjorts.  
 
Området socialt hållbar transportplanering är ett område som 
behöver mer forskning och utvecklas mera. En del i detta har 
varit att etablera och utveckla Nätverket socialt hållbar trans-
portplanering. Det finansieras delvis av VGR och syftar till att 
samla och synliggöra kunskap och metoder om hur transport-
planeringen kan bli mer socialt hållbar samt att initiera projekt. 
Nätverket drivs av Göteborgsregionen i samarbete med VGR, 
Trafikverket, Region Värmland och Region Skåne.  
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Källförteckning 
Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och 
attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektiv-
trafik. I Sverige genomförs cirka 70 000 intervjuer löpande per år. 
Siffrorna är viktade värden. 

Frida, miljö- och fordonsdatabas hos Svensk Kollektivtrafik har till 
syfte att lagra, sammanställa, visa och följa upp information rörande 
fordon, tillgänglighet, fordonskontroller och avtals- och miljökrav. 

Den västsvenska SOM-undersökningen går ut till 6 000 personer 
mellan 16 och 85 år bosatta i Västra Götaland och Kungsbacka kom-
mun. SOM-institutet som utför undersökningen är en opartisk under-
sökningsorganisation vid Göteborgs universitet.  

Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning är en 
årlig nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning vars underlag 
utgörs av cirka 12 000 personer som svarat på frågor om utsatthet 
för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter 
med rättsväsendet. 

Västtrafik, egen statistik och bearbetningar. 

SCB Befolkning i kollektivtrafiknära läge. År 2014 - 2019. 
PxWeb (scb.se) 
 
Allmänheten och klimatet 2021 (naturvardsverket.se) 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI1303/BefKollnaraN/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI1303/BefKollnaraN/
https://www.naturvardsverket.se/contentassets/6ffad3e6018c47cea06e6402f0eea066/rapport-allmanheten-klimatet-2021.pdf
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Aktualisering av miljö- och klimatstrategi 
för kollektivtrafiken i Västra Götaland 
Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland fastställdes 
av kollektivtrafiknämnden i oktober 2018 (MKS2018). På grund av 
förändringar i omvärlden och erfarenheter i samband med implementeringen 
av strategin i Västtrafiks verksamhet finns ett behov av aktualisering. 

Strategins mål ligger fast men kompletteras i vissa fall. 

Aktualiseringen berör strategins tre första kapitel. Efterföljande kapitel med 
fördjupade beskrivningar av innehållet i kapitel 1–3. I de fall övriga kapitel 
motsägs gäller aktualiseringen. 

Följande stycken inleds med motsvarande text i miljö- och klimatstrategin 
följt av blåmarkerade rubriker för att aktualisera respektive stycke. 

1. Inledning 
Miljö- och klimatstrategin fastställer inriktning och mål för kollektivtrafiken 
i Västra Götaland, och är en del av det regionala trafikförsörjnings-
programmet för Västra Götaland. 

Trafikförsörjningsprogrammet har en långsiktig utblick till 2035. Därför 
anger också miljö- och klimatstrategin miljö- och klimatmål fram till 2035 
med delmål för 2025 och 2030.  

Miljö- och klimatstrategin har utarbetats i nära samarbete med Västtrafik 
som samtidigt arbetat fram sin miljö- och klimatplan, vilken mer i detalj 
beskriver hur strategin ska genomföras.  

Miljö- och klimatstrategin uttrycker en hög ambitionsnivå för 
kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart 
transportsystem.  

Framdrivningsteknik och drivmedel inom kollektivtrafiken är i en 
utvecklingsfas med osäkerheter kring pris och klimatpåverkan som följd. 
Förändringar i förutsättningar sker i hög takt. En avstämning av mål och 
kostnader för att uppnå målen behöver därför göras kontinuerligt under 
programperioden och inför varje trafikupphandling.  
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Strategin behandlar kollektivtrafikens egen miljöpåverkan. Kollektivtrafiken 
i sig kan bidra till miljö- och klimatförbättringar genom att minska behovet 
av privatbilstransporter. Åtgärder för ökat hållbart resande, däribland ökat 
kollektivtrafikresande hanteras i andra delar av 
trafikförsörjningsprogrammet. 

Aktualisering 

Sedan strategin fastställdes 2018 har det skett en del omvärldsförändringar: 

• EUs direktiv om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster CVD) har fastställts och implementeras i 
svensk lagstiftning under första halvåret 2022. Detta innebär ökade 
krav på rena fordon och utsläppsfria fordon. 

• Snabb teknikutveckling och förbättrad ekonomi för elektrifiering 
av regionbuss, båt och tåg. 

• På nationell och europeisk nivå ökar biodrivmedelsanvändning på 
kort sikt vilket ökar kostnaden och klimatnyttan försämras. På 
längre sikt fasas biodrivmedel ut till förmån för elektrifiering av 
vägtransportsektorn. 

• Utbudet av biogasbussar har minskat och fortsätter att minska 
vilket kan begränsa konkurrensen i upphandlingar. 
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2. Mål för kollektivtrafiken i Västra Götaland
Nedan visas miljömål för kollektivtrafiken. Målen följs upp i samband med den årliga
uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammet.

Klimat 1

Minskning av klimatutsläpp per
personkilometer jämfört med 2006

2025: 85 % (fastställt i trafikförsörjningsprogrammet)

2030: 87 %

2035: 90 %

Aktualisering

Eftersom ovanstående mål är relaterat till resandet och därmed har påverkats
av reandeminskningar utom kontroll för kollektivtrafiken kompletteras med
mål som motsvarar den totala utsläppsmängd som fås vid förväntad
resandeutveckling.

Totala klimatutsläpp jämfört med 2006

(2006: 124 000 ton)

2025: 37 000 ton

2030: 24 000 ton

2035: 19 000 ton

1 Tillbakagången 2017–2019 beror på att i avtal som föreskriver biodrivmedel har trafikföretagen i stor utsträckning gått från

HVO till RME som har högre klimatpåverkan. Samtidigt har klimategenskaperna för båda dessa drivmedel försämrats något.

2019 utvecklades redovisningen av klimatutsläpp med årliga drivmedelsdata från Energimyndigheten. Utgångsvärdet 2006

stämmer relativt bra med den nya metoden medan rapporterade minskningar under perioden 2008–2018 har överskattats.

Åren 2020 och 2021 har gett ytterligare tillbakagång i nyckeltalet för klimatutsläpp per personkilometer pga. minskat resande

och bibehållet trafikutbud under Covid 19-pandemin. Målet för 2025 förutsätter att resandet år 2025 har nått 2019 års nivå.

2021 redovisas minskade utsläpp med ca 10 000 ton. 5 000 ton relateras till elektrifieringen av stadsbussar i Västra Göteborg

medan resterande minskning beror på förbättrad redovisning av bussar verkliga drivmedelsförbrukning. Samtidigt har

Västtrafik infört en mer exakt metod att räkna personkilometer vilket ger ett något lägre värde och därmed en högre värde för

klimatutsläpp per personkilometer. Ett ökat resande i kombination med ett ökat utbud kan ge ett högre totalt utsläpp samtidigt

som energianvändning per personkilometer då förväntas minska.

Den snabba utvecklingen med elektrifiering kan efter 2025 möjliggöra ännu lägre utsläppsnivåer, men eftersom

elleveransernas utsläppsnivåer kan komma att öka bibehålls målnivåerna enligt 2018 års version av strategin.
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Energi 2

Minskad energianvändning per personkilometer
jämfört med 2006:

2025: 15 %

2030: 30 %

Aktualisering

Eftersom även energimålet är relaterat till
resandet och därmed har påverkats av
resandeminskningar utom kontroll för
kollektivtrafiken kompletteras med mål som
motsvarar den totala energianvändning som fås
vid förväntad resandeutveckling.

2025: 610 GWh

2030: 550 GWh

Luftkvalitet
Minskade utsläpp av kväveoxider och
avgaspartiklar per personkilometer jämfört med

2025: 70 %

2035: 80 %

Buller
Aktualisering

Målet om minskat buller för bussar i stadstrafik kvarstår, men kvantifieras
fortsättningsvis inte. I stället utgör andelen eldrivna bussar en indikator för
sänkta bullernivåer.

2 Energimålet avser den energi som förbrukas i fordonen.

Även det personkilometerrelaterade energimålet påverkades kraftfullt av det minskade resandet 2020–

2021. Målet för 2025 förutsätter att resandet år 2025 har nått 2019 års nivå. Ett ökat resande i

kombination med ett ökat utbud kan ge en större total energianvändning samtidigt som energianvändning

per personkilometer då förväntas minska.
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3. Övriga principer och ambitioner 
Allmänt: 

• Miljö- och klimatmål ska inte påverka utbud och trafikutveckling. 

• Kostnadsläge och utveckling för angivna tekniker och drivmedel är 
osäker, vilket gör det nödvändigt att i samband med budgetarbete 
och upphandling av trafikavtal göra avvägningar mellan 
måluppfyllnad och kostnad.  

• Västtrafik inkluderar val av drivmedel, samt bedömd konsekvens för 
kostnad och måluppfyllelse för klimatmålet, i samband med 
underlag för trafikpliktsbeslut. 

• Geografiska skillnader inom regionen ger olika förutsättningar för 
teknik, drivmedel och måluppfyllelse vilket beaktas i samband med 
upphandlingar. 

• Det nationella klimatmålet är formulerat i koldioxidekvivalenter, 
men den helt dominerande klimatgasen från transporter är 
nettoutsläpp av koldioxid. Det är därmed koldioxidutsläpp som 
beräknas och följs upp för kollektivtrafiken.   

• Senast år 2030 ska enbart förnybar energi3 användas inom 
kollektivtrafiken oavsett trafikslag. Från 2018 ska busstrafik i nya 
upphandlingar endast använda förnybar energi. 

• Alla transportslag ska i hög grad bidra till att uppfylla miljö- och 
klimatmålen.  

• Västtrafik bryter ner miljömålen per trafikslag i sin miljö- och 
klimatplan och följer upp totala utsläpp. 

• Västtrafik formulerar krav gällande funktion eller teknik och 
drivmedel i upphandlingar för att nå målen i miljö- och 
klimatstrategin. 

• Bränsledrivna värmare i fordon ska i nya avtal från 2020 kravställas 
så att förnybart bränsle används och att utsläppsnivåerna högst ligger 
i nivå med Euro VI-kraven för motorers utsläpp.  
 

Aktualisering 

• Eftersom framtiden är osäker för rena eller höginblandade 
biodrivmedel kan det inom busstrafiken vara aktuellt att frångå 
kravet på dessa och i stället införa krav på drivmedlens 
klimatpåverkan per energienhet enligt energimyndighetens krav för 
hållbarhetsbesked för biodrivmedel och reduktionspliktigt 
drivmedel.  

• Vid förändringar i trafiken är det av stor vikt att detta görs så 
medvetet och strukturerat som möjligt, där flera hållbarhets-

                                                                        

3 Med förnybar energi avses ursprungsmärkt förnybar el och biodrivmedel godkänt för 

hållbarhetsbesked. 
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perspektiv finns med. Varje förändring behöver analyseras utifrån 
dessa olika perspektiv.  

• Olika energival innebär olika risker. Eftersom kollektivtrafiken är en 
del av totalförsvaret behöver dessa risker minimeras så att drivmedel 
finns att tillgå vid samhällskriser. 

• Begreppet eldrivna fordon eller fartyg ska likställas med CVDs 
begrepp utsläppsfria fordon vilket även omfattar exempelvis 
vätgasdrivna bränsleceller. 

• Krav på hållbara leverantörsled ställs vid upphandling av trafik och 
fordon. 

Elenergi: 
• El för framdrift av fordon ska vara ursprungsmärkt med 

ursprungscertifikat och 100 % från förnybar källa. 

• Kollektivtrafiknämnden är positiv till att tak- och markytor på 
kollektivtrafikens olika anläggningar nyttjas för elproduktion. 

• Eldrift innefattar fullelektriska fordon och fartyg, elektrisk andel av 
trafik med laddhybridfordon samt bränslecellsdrivna fordon som 
försörjs med drivmedel med minst 90 % minskningsvärde4 avseende 
klimatpåverkande utsläpp. 

• Från och med år 2025 bör minst 30 % av busstrafiken utföras med 
eldrift för att därefter ytterligare öka. 

• Fartygstrafik bör i nya upphandlingar elektrifieras till 100 % på 
kortare sträckor och i så hög grad som möjligt på längre sträckor. 

• Tågtrafik på elektrifierad bana ska enbart utföras med eldrivna tåg 
senast år 2025 (avser Kinnekulletåget). 

 

Aktualisering 

• All kollektivtrafik bedöms kunna utföras med eldrift senast 2035  

• El för fordonsdrift ska även ha certifikat med hänsyn tagen till 
biologisk mångfald, exempelvis Bra Miljöval. 

• Busstrafiken elektrifieras i snabbare takt. Från 2021 elektrifieras all 
stadstrafik i nya avtal. Från 2024 upphandlas övrig trafik i första 
hand med eldrift eller med valmöjlighet mellan el och biogas. 

• Från 2022 elektrifieras fartygstrafik i nya avtal till minst 80% med 
krav på minst 95% elektrifiering fem år efter avtalsstart. 

• Vid utbyte av fordon för den oelektrifierade Kinnekullebanan ska 
endast utsläppsfria fordon användas. 

Biogas: 
• Från och med år 2025 bör den totala användningen av biogas i den 

upphandlade busstrafiken ligga mellan 20 och 30 % av det totala 
trafikarbetet med buss. Biogasen bör ha minskningsvärde avseende 
klimatpåverkande utsläpp om minst 80 %. 

                                                                        

4 Minskningsvärde anger hur mycket klimatpåverkande utsläpp minskas med hänsyn till 

drivmedlets livscykel jämfört med fossilt drivmedel. 
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Aktualisering 

• Skattebefrielse för biogas är endast garanterad fram till 2030 och 
utbudet av gasdrivna fordon minskar.  

• Antalet leverantörer av gasbussar är för vissa bussmodeller så få att 
Västtrafik av konkurrensskäl inte kan ställa krav på enbart gasdrift. 
För att inte exkludera gasdrift kan regionbussupphandlingar med 
trafikstart från 2024 göras med en valfrihet mellan el och gas. 

• Under perioden 2025–2030 bedöms att biogas kan användas i ca 
20% av den totala busstrafiken. 

Flytande biodrivmedel: 
• För flytande biodrivmedel ska högsta möjliga minskningsvärde 

avseende klimatpåverkande utsläpp eftersträvas5. 

Aktualisering 

• Användning av flytande biodrivmedel är förenat med höga 
ekonomiska risker på grund av ökad efterfrågan i hela 
transportsystemet. Den framtida beskattningen av drivmedlen är 
osäker och kan innebära väsentliga kostnadsökningar. Flytande 
biodrivmedel används i nya avtal endast i undantagsfall och där el 
eller biogas inte kan användas. 

                                                                        

5 Minskningsvärdet för flytande biodrivmedel förväntas sjunka på grund av konkurrens om 

substrat och bränsle med högt minskningsvärde. Flytande biodrivmedel har därför lägst 

prioritering bland de tre förordade drivmedlen. 
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1 Sammanfattning 
 
I projektet ”Utreda och implementera nytt seniorerbjudande” ingår att utreda olika utformningar 
av Västtrafiks seniorerbjudande, samt att implementera den lösning kollektivtrafiknämnden 
beslutar. Projektet startades våren 2021 och beräknas pågå till 2023. Den 24 september 2021 
antog kollektivtrafiknämnden Västtrafiks förslag att avgränsa utredningen till totalt sju 
alternativ*, inom inriktningarna kommunalt tillköp, regional seniorbiljett och seniorrabatt:   
 

a) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 år 
b) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 70 år 
c) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 75 år 
d) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC dygnet runt, åldersvillkor 65 år 
e) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC lågtrafik, åldersvillkor 65 år 
f) Seniorrabatt i kombination med kommunalt tillköp (a, b eller c) 
g) Seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik (e) 

 
*Mer information om de olika alternativen finns i projektets statusrapport från september 2021. 
 
Under hösten 2021 har Västtrafik arbetat vidare med utredningen, bland annat håller ett förslag 
till ny kalkylmodell för de kommunala tillköpsalternativen på att färdigställas. Som en del av 
utredningen och förankringen av den har Västtrafik haft och kommer fortsatt att ha 
referensgruppsmöten med kommunrepresentanter och partners, samt dialog i de delregionala 
kollektivtrafikråden (DKR).  
 
Den fortsatta utredningen har visat att det finns anledning att avskriva de tre alternativ som 
innehåller en regional seniorbiljett från utredningen (d, e och g). Västtrafiks analys av 
trafikkapacitet och ekonomisk påverkan har kommit fram till att ett regionalt erbjudande med 
giltighet dygnet runt inte kan bli aktuellt. Samtidigt har flera kommuner uttryckt att de inte är 
intresserade av en skatteväxling och att ett erbjudande giltigt endast i lågtrafik inte är aktuellt. 
Eftersom en skatteväxling måste godkännas av samtliga kommuner och regionen bedöms inget 
av alternativen med en regional seniorbiljett vara genomförbart. Västtrafiks förslag till 
kollektivtrafiknämndens möte 3 februari 2022 är därför att alternativ d, e och g avskrivs från 
utredningen.  
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2 Bakgrund 
Västtrafik erbjuder idag kommuner i Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka att göra 
tillköp av seniorbiljetter till folkbokförda invånare. Västtrafik utreder på uppdrag av 
kollektivtrafiknämnden olika utformningar av ett seniorerbjudande. Ett projekt för utredning 
och implementering av ett nytt seniorerbjudande startades våren 2021 och beräknas pågå till 
2023. Västtrafik föreslog i september 2021 att den fortsatta utredningen skulle avgränsas till 
nedanstående alternativ*. Avgränsningen antogs av kollektivtrafiknämnden den 24 september 
2021.   
 

a) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 år 
b) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 70 år 
c) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 75 år 
d) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC dygnet runt, åldersvillkor 65 år 
e) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC lågtrafik, åldersvillkor 65 år 
f) Seniorrabatt i kombination med kommunalt tillköp (a, b eller c) 
g) Seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik (e) 

 
*Mer information om de olika alternativen finns i projektets statusrapport från september 2021. 
 

3 Status i projektet 
3.1 Utvecklingsområden 
 
Västtrafik har identifierat fyra övergripande utvecklingsområden: digitala seniorbiljetter, 
kalkylmodell, kommunmedlemmar som målgrupp samt processer (se projektets statusrapport från 
september 2021). Under hösten har arbetet med de två förstnämnda fortsatt, övriga hanteras i 
projektets implementeringsfas.    
 

Digitala seniorbiljetter 

Västtrafik har genomfört en övergripande analys av förutsättningarna för digitala seniorbiljetter 
och kommit fram till att ett införande skulle vara möjligt. Dagens lösning med seniorbiljett på 
Västtrafikkort behöver dock finnas kvar som ett alternativ för de seniorer som av olika 
anledningar inte kan ha en digital biljett. Vid en implementering av digitala seniorbiljetter krävs 
en mer detaljerad kartläggning av utvecklingsbehov samt nya processer. Ett införande påverkas 
bland annat av interna beroenden på Västtrafik och prioriteringar mot övriga verksamheten. 
 

Förslag till ny kalkylmodell  

Nuvarande kalkylmodell för kommunala tillköp av seniorbiljetter är komplex, vilket gör att den 
lätt misstolkas. Av den anledningen har ett omfattande arbete med att ta fram ett förslag till en 
ny modell genomförts. Den största skillnaden mellan den nya modellen och dagens modell är 
att det inte längre finns ett pris per seniorkort och år, vilket gör det tydligare att kommunerna 
inte påverkas ekonomiskt av att vissa seniorkort inte används. I stället är modellen uppbyggd 
på hur många resor seniorerna i den aktuella kommunen i genomsnitt gör per år. Modellen 
håller nu på att färdigställas och kvalitetssäkras. Under arbetets gång har det framkommit att 
det behövs mer underlag för prisberäkningarna, bland annat gällande stämplingsbenägenhet. 
Västtrafik kommer därför att genomföra en undersökning om seniorernas resande i några 
kommuner där stämplingsbenägenheten behöver säkerställas.  
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3.2 Förankring 
 

Västtrafik har haft referensgruppsmöten med kommunrepresentanter och partners och även 
medverkat vid ett möte med Västra Götalandsregionens regionala pensionärsråd. Inför höstens 
delregionala kollektivtrafikråd (DKR) skickades dialogfrågor ut (bilaga 1) tillsammans med 
projektets statusrapport från september 2021. Västtrafik medverkade sedan vid samtliga fyra 
DKR för att inhämta synpunkter till utredningen*.  
 
*Göteborgsregionens DKR valde att behandla utredningen som ett informationsärende. Dialog sker istället i GR:s 
Styrgrupp för Miljö och Samhällsbyggnad 20 januari 2022.  
 
Delregionala kollektivtrafikråd   

Vid de delregionala kollektivtrafikråden (DKR) och i de skriftliga synpunkter som hittills 
inkommit till kollektivtrafiknämnden har flera kommuner framfört att de inte anser att en 
skatteväxling är aktuell. Flera kommuner har även uttryckt att de inte tycker att ett erbjudande 
giltigt endast i lågtrafik är intressant. Gällande åldersvillkor vid kommunala tillköp förespråkar 
vissa en enhetlighet, medan andra värdesätter valfrihet.  
 
Några kommuner har önskat att ett förslag skickas ut på remiss. Enligt Samverkansformer kring 

kollektivtrafiken i Västra Götaland skickas Trafikförsörjningsprogram, strategier och målbilder 
på remiss till respektive DKR, som lämnar ett sammanvägt yttrande. Eftersom utredningen av 
seniorerbjudandet varken är en strategi eller målbild och inte heller en typ av fråga som lämpar 
sig för ett sammanvägt yttrande från varje delregion har projektet i stället valt att ha dialog i 
DKR, där kommunerna har möjlighet att framföra synpunkter. Som komplement ges även 
möjlighet för både DKR och enskilda kommuner att inkomma med skriftliga synpunkter till 
och med 31 januari 2022.  
 
Flera kommuner har framfört att de har svårt att uttala sig angående de olika alternativen i 
utredningen innan de vet vad de kostar. För att tillmötesgå önskemålen om att få ge synpunkter 
på utredningens alternativ när det finns en prisbild har projektets tidplan förlängts. Under våren 
2022 kommer kommunerna bjudas in till ett informationsmöte om den nya kalkylmodellen och 
prisbild. Västtrafik medverkar under vårens DKR för ytterligare dialog. Kommunerna erbjuds 
även ytterligare möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter till kollektivtrafiknämnden, 
senast 31 maj 2022. Inkomna synpunkter behandlas på motsvarande sätt som vid en remiss.   
 
Referensgrupp kommuner 

I projektets referensgrupp för kommuner ingår tjänstepersoner från nio kommuner, som är 
utsedda att representera samtliga kommuner i sin delregion. Under referensgruppsmötena har 
flera kommunrepresentanter framfört att det finns en problematik med ett seniorerbjudande 
endast giltigt i lågtrafik, på grund av det begränsade trafikutbudet under dessa tider i vissa 
kommuner. 
 
Vid avstämning med referensgruppen gällande de kommunala tillköpsalternativen har det 
framkommit att vissa kommuner föredrar endast ett åldersvillkor, alternativ a) 65 år, medan 
andra föredrar alternativ b) 65 år + 70 år. Endast enstaka kommuner har uttryckt önskemål om 
alternativ c) 65 + 75 år. Några kommuner vill kunna välja att ta ut en avgift, medan andra inte 
tycker att den möjligheten behöver finnas. Intresset för giltighet i mer än en zon är lågt. 
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Referensgrupp Västtrafiks partners  

Påverkan på Västtrafiks partners ingår i utvärderingskriterierna för det nya seniorerbjudandet. 
I Västtrafiks partnergrupp finns representanter från ett flertal partnerföretag, till exempel 
Kundservice, Västtrafikbutiker, biljettkontroll och trafikföretag. Deras perspektiv är främst hur 
utredningens alternativ påverkar kundmötet och arbetssituationen. Partnergruppen har framfört 
att de gärna ser ett mer enhetligt, enkelt och rättvist erbjudande. Utifrån de perspektiven 
föredras ett regionalt erbjudande, helst med giltigt dygnet runt. Några framförde även att en 
seniorrabatt kan innebära risk för konfliktsituationer, till exempel vid biljettförsäljning ombord 
och om man behöver fråga om seniorernas ålder. 
 

Regionalt pensionärsråd 

Västtrafik medverkade under hösten vid ett möte med Västra Götalandsregionens regionala 
pensionärsråd. Representanter från pensionärsorganisationerna framförde att seniorerbjudandet 
ska vara enkelt, att det är krångligt med olika alternativ och därför bör vara samma villkor i alla 
kommuner. Samtidigt lyftes att det med fler alternativ kan vara lättare för kommunerna att 
fortsätta med erbjudandet. Det alternativ som ansågs mest intressant var en seniorbiljett som 
gäller dygnet runt i hela regionen. Lågtrafik anses inte vara ett fungerande alternativ för dem 
som bor i områden där trafikutbudet är begränsat. Gällande åldersvillkor framfördes att 75 år 
är för högt och att det kan leda till att seniorer blir sittande hemma av ekonomiska skäl, vilket 
anses påverka hälsan negativt och vara något som både kommuner och regionen förlorar på. 
 

3.3 Utredning av olika alternativ 
  
Kommunala tillköp  

Beträffande alternativ a, b och c, olika varianter av kommunala tillköp, inväntar Västtrafik 
eventuella ytterligare skriftliga synpunkter efter höstens dialog i de delregionala 
kollektivtrafikråden (sista datum 31 januari 2022). Inför vårens dialog planeras ett utskick till 
kommunerna med ett förslag gällande kommunala tillköp, samt information om prisbilden. Det 
kommer inte att vara Västtrafiks slutliga förslag till nytt seniorerbjudande, utan ett förslag 
kommunerna kan lämna synpunkter på som en del i den fortsatta utredningen.    
 
Regionalt erbjudande: seniorbiljett 

Det finns flera fördelar med en regional seniorbiljett. Det skapar en enkelhet, enhetlighet och 
en ökad upplevelse av rättvisa samt gynnar det hållbara resandet, i synnerhet om giltigheten 
sätts till dygnet runt. Västtrafiks utredning har dock visat att det utifrån trafikkapacitet i vissa 
områden samt med hänsyn till ekonomisk påverkan inte är ett alternativ att införa ett regionalt 
seniorerbjudande med giltighet dygnet runt. Över tid ser Västtrafik att kollektivtrafikresandet 
kommer att öka. Marginalkostnaden för att utöka trafiken i rusningstrafik är mycket högre än i 
lågtrafik. En utökning i rusningstrafik kräver i vissa områden större fordon och/eller mer 
infrastruktur. Även begräsningar i trafikutrymme och förartillgång påverkar möjligheterna att 
sätta in fler fordon under rusningstrafik. Västtrafik behöver därför fortsätta att aktivt arbeta för 
att sprida resandet över dygnet och seniorernas resande är möjligt att påverka, till skillnad från 
exempelvis skolresandet. Slutsatsen är att alternativ d) regionalt erbjudande med giltighet 
dygnet runt inte kan bli aktuellt. Kommunala tillköp med giltighet dygnet runt behöver på 
samma sätt som idag bedömas i varje enskilt fall.  
 
Under höstens delregionala kollektivtrafikråd har flera kommuner uttryckt att det inte är 
intressant med en skatteväxling. Flera kommuner har även framfört att ett regionalt erbjudande 
som endast är giltigt i lågtrafik inte skulle vara aktuellt för dem, då det inte bedöms finnas ett 



 
7 

 

tillräckligt trafikutbud. Att gå över till ett lågtrafikerbjudande skulle även innebära en 
försämring för de cirka 130 000 seniorer som idag har en seniorbiljett som gäller dygnet runt. 
Eftersom en skatteväxling förutsätter att alla kommuner och regionen säger ja till det är 
bedömningen att inte heller alternativ e) ett regionalt erbjudande med giltighet i lågtrafik eller 
g) seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik är genomförbara. 
 
Regionalt erbjudande: seniorrabatt 

Det alternativ med seniorrabatt som föreslås vara kvar i utredningen är f) seniorrabatt i 
kombination med kommunalt tillköp. En uppskattad kostnad för att införa en seniorrabatt väntas 
kunna presenteras för kollektivtrafiknämnden under våren. 
 

3.4 Reviderad tidplan 
 
För att tillmötesgå kommunernas önskemål om ytterligare dialog när det finns en prisbild för 
utredningens alternativ har projektets tidplan ändrats. Förslag till beslut i 
kollektivtrafiknämnden om nytt seniorerbjudande är senarelagt till hösten 2022 och 
kommunerna ges ytterligare en möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter till 
kollektivtrafiknämnden, fram till den 31 maj 2022. 
 
I arbetet med den nya kalkylmodellen har det framkommit att det behövs mer underlag för 
prisberäkningarna, bland annat gällande stämplingsbenägenhet. Västtrafik kommer därför att 
genomföra en riktad undersökning gällande seniorernas resande i några kommuner. Det kan 
innebära att tidplanen påverkas ytterligare. 
 

4 Västtrafiks förslag till kollektivtrafiknämnden 
 

Baserat på vad som framkommit under den fortsatta utredningen av ett nytt seniorerbjudande 
är Västtrafiks förslag till kollektivtrafiknämndens möte 3 februari 2022 att tre alternativ* 
avskrivs från utredningen (för motivering se kapitel 3.3): 
 
     d)   Regionalt erbjudande seniorbiljett: zon ABC dygnet runt, åldersvillkor 65 år 
     e)   Regionalt erbjudande seniorbiljett: zon ABC lågtrafik, åldersvillkor 65 år 
     g)   Seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik (e) 
 
Förslaget innebär att den fortsatta utredningen endast skulle innefatta följande alternativ*:  
 

a) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 år 
b) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 70 år 
c) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 75 år 
f)   Seniorrabatt i kombination med kommunalt tillköp (a, b eller c) 
 

 
*Mer information om de olika alternativen finns i projektets statusrapport från september 2021. 
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5 Fortsatt utredning 
 
Under våren 2022 fortsätter utredningen av de alternativ som kollektivtrafiknämnden beslutar 
ska kvarstå i projektet. Västtrafik kommer ytterligare förankra utredningen med interna och 
externa intressenter, bland annat genom referensgruppsmöten med kommuner och partners 
samt dialog på vårens delregionala kollektivtrafikråd. Att färdigställa och kvalitetssäkra den 
nya kalkylmodellen och tillhörande kostnadsberäkningar är en viktig del i det fortsatta arbetet.  
 
Västtrafiks förslag till nytt seniorerbjudande förväntas kunna presenteras för beslut i 
kollektivtrafiknämnden hösten 2022.  
 
 
 
 
 
 
Uppdatering 2022-02-03 
Kollektivtrafiknämnden har idag fattat beslut om fortsatt inriktning för utredningen enligt 
Västtrafiks förslag i kapitel 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumenthistorik 
 

Version Datum Kommentar 

1.0 2022-01-13 Första versionen fastställd 
1.1 2022-02-03 Uppdaterad med kollektivtrafiknämndens beslut 
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Bilaga 1: Dialogfrågor seniorerbjudande DKR hösten 2021 

 
Dialogfrågor seniorerbjudande DKR hösten 2021 
 
I Västtrafiks projekt "Utreda och implementera nytt seniorerbjudande" ingår att på uppdrag 
av kollektivtrafiknämnden utreda olika utformningar av ett framtida seniorerbjudande, samt 
att implementera den lösning som kollektivtrafiknämnden beslutar. Projektet startades våren 
2021 och beräknas pågå till 2023.  
 
En arbetsgrupp inom Västtrafik har analyserat ett flertal olika varianter av seniorerbjudande. 
Inriktningar och ställningstaganden har under arbetets gång lyfts med en referensgrupp 
bestående av tjänstepersoner som utsetts att representera kommunerna i de fyra 
delregionerna. Arbetet har hittills lett till ett antal avgränsningar och ett förslag till fortsatt 
inriktning för utredningen, som sammanställts i bifogad statusrapport. 
Kollektivtrafiknämnden antog förslaget om fortsatt inriktning för utredningen 24 september 
2021. 
 

Nu vill Västtrafik lyfta utredningen för dialog med regionens kommuner i de delregionala 
kollektivtrafikråden (DKR). Som underlag för dialogen bifogas utöver statusrapporten även 
nedan frågor, med syfte att belysa det kommunpolitiska perspektivet på förslagen kring 
inriktning för framtidens seniorerbjudande. Frågorna är inte en remiss utan underlag för 
muntliga diskussioner i DKR. 
 
Allmänt 
 

• Av de alternativ som finns kvar i utredningen, är det några som ni förordar/inte 
förordar och i så fall på vilka grunder? 

 
Kommunalt tillköp 
 

• Utifrån era syften med seniorerbjudandet, hur skulle ni rangordna de kvarstående 
kommunala tillköpsalternativen gentemot varandra gällande åldersvillkor?  

• Skulle ni vara intresserade av att göra tillköp giltigt i fler än en zon?  
Utifrån vilka syften? 

• Finns det intresse för att ta ut en enhetlig administrationsavgift av seniorerna?  
Av vilka anledningar? 

 
 
Regionalt erbjudande seniorbiljett 
 

• Hur ser ni på giltighet dygnet runt respektive endast lågtrafik vid ett regionalt 
erbjudande? 

• Är det intressant att skatteväxla för ett regionalt erbjudande med seniorbiljett? 

• Finns det några andra aspekter som talar för eller emot ett regionalt erbjudande 
genom skatteväxling? 

 



 

Postadress: 
Regionens hus 
405 44 Göteborg 

Besöksadress: 
Bergslagsgatan 2 
411 04 Göteborg 

Telefon: 
010-441 00 00 

Webbplats: 
www.vgregion.se 

E-post: 
kollektivtrafik@vgregion.se 
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PM Bilaga 
Datum 2022-02-10 
Diarienummer KTN 2021–00063 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Jörn Engström 
E-post: jorn.engstrom@vgregion.se 
 

Inkomna synpunkter till Västtrafiks utredning om nytt 
seniorerbjudande 
I projektet ”Utreda och implementera nytt seniorerbjudande” ingår att utreda olika 
utformningar av Västtrafiks seniorerbjudande, samt att implementera den lösning 
kollektivtrafiknämnden beslutar. Projektet startades våren 2021 och beräknas pågå till 
2023. 

I samband med dialog och information i de delregionala kollektivtrafikråden (DKR) 
hösten 2021 erbjöds även möjligheten att inkomma med skriftliga synpunkter till och 
med januari 2022. Synpunkterna skickades in till kollektivtrafiknämnden som har lagt 
utredningsuppdraget till Västtrafik. 

Till och med den 4 februari 2022 har svar inkommit från 17 kommuner och ett 
kommunalförbund. Hälften av inspelen är politiskt behandlade. Några av 
kommunerna har meddelat att de inte ser sig ha möjlighet att lämna synpunkter innan 
prisbilden har presenterats. Samtliga kommuner kommer att bjudas in till ett 
informationsmöte om prisbilden under våren.  

Skriftliga inspel har inkommit från kommunerna Ale, Alingsås, Bollebygd, Borås, 
Göteborg, Herrljunga, Härryda, Lerum, Lilla Edet, Mark, Partille, Stenungsund, 
Tranemo, Töreboda, Ulricehamn, Vårgårda och Vänersborg samt från Fyrbodals 
kommunalförbund.  

I de flesta inspelen påpekas att det är svårt att ha en uppfattning kring flera av 
delfrågorna innan prisbilden har presenterats. Några kommuner har meddelat att de 
inte är intresserade av en ny skatteväxling kopplat till ett eventuellt regionalt 
erbjudande. När det gäller övriga frågor såsom åldersvillkor, administrativ avgift och 
giltighet i fler zoner har det varit stor variation och spridning på de inkomna 
synpunkterna. Samtliga inspel bifogas. 

Efter att Västtrafik har informerat kommunerna om prisbilden erbjuds kommuner och 
delregioner möjlighet att inkomma med ytterligare skriftliga synpunkter innan 
sommaren, som ett komplement till information och dialog kring utredningen på 
vårens DKR. 

https://www.vgregion.se/
mailto:kollektivtrafik@vgregion.se


 

YTTRANDE 1(1) 
Kommunstyrelsen 

Diarienummer: KS.2021.384  
Datum: 2021-12-15  

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post 
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se  www.ale.se 
 

 
  
 kollektivtrafik@vgregion.se 

 

Yttrande över fortsatt inriktning på utredning av 
seniorkortserbjudande 
 

 

Västra Götalandsregionen är huvudman för kollektivtrafiken vilket löstes genom en 
skatteväxling med  regionens kommuner. Ett seniorkortserbjudande som är lika för alla seniorer 
i regionen ses enligt Västtrafiks utredning som att det skapar en enkelhet, en enhetlighet och en 
upplevelse av rättvisa. Ale kommun föreslår därför att regionen i första hand utreder vad 
regionen själv kan erbjuda seniorerna.  

I andra hand vill Ale kommun att följande inriktningar kvarstår för fortsatt utredning: 

1) Kommunalt tillköp seniorbiljett, dygnet runt, anpassat efter pensionsålder 

2) Zongiltighet endast i den zon kommunen tillhör 

 

 

 

Mikael Berglund     Maria Reinholdsson 

 

Kommunstyrelsens ordförande   Kommunchef     

mailto:kollektivtrafik@vgregion.se


From: Emma Olsson <Emma.Olsson@alingsas.se> 
Sent: den 27 januari 2022 16:19 
To: kollektivtrafik 
Cc: PlatinaMail SBN 
Subject: Synpunkter till utredning om seniorerbjudande 

Hej, 

Kommunen tackar för möjligheten att besvara frågeställningarna, men för att kommunen ska kunna 
besluta om inriktning för fortsatt arbete behövs tydligare kostnadsbeskrivningar. Kommunen kan 
därför i detta skede inte besvara frågeställningarna på ett fullgott sätt.  

Med vänliga hälsningar, 

Emma Olsson 
Projektledare hållbart resande 

Alingsås kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Avdelningen för samhällsplanering och offentlig utemiljö 
Trafik- och planeringsenheten 

Telefon: 0322-616249 



YTTRANDE 
2021-12-07          1 (2) 

Dnr :KS2021/302-3 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Tommy Andersson  |  Kommunikationsadministratör 
0734-64 70 30  |  tommy.andersson@bollebygd.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post
517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033–231300 033-231428 www.bollebygd.se kommunen@bollebygd.se

Kollektivtrafiknämnden 

Projektet ”Utreda och implementera nytt seniorerbjudande” – 
yttrande till kollektivtrafiknämnden

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar synpunkter på Västtrafiks projekt ”Utreda och implementera nytt 
seniorerbjudande” och översänder dessa till kollektivtrafiknämnden. 

Ärendet 
Kommunerna i Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att lämna synpunkter på Västtrafiks 
projekt ”Utreda och implementera nytt seniorerbjudande”. Västtrafik har fått i uppdrag av kollektiv-
trafiknämnden att utreda olika utformningar av framtida seniorerbjudande, samt att implementera den 
lösning som kollektivtrafiknämnden beslutar. Projektet startades våren 2021 och beräknas pågå till 
2023. Synpunkter från kommunen ska vara kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen 
tillhanda senast den 31 januari 2022. De alternativ som finns kvar i utredningen är om seniorrabatten 
ska vara ett:  

* Kommunalt tillköp. Ska det kommunala tillköpet i så fall enbart gälla den egna zonen som
kommunen tillhör eller fler zoner i regionen? Vilket åldersvillkor föredrar kommunen 65 år, 70 år eller
75 år?

* Regionalt erbjudande, vilket innebär en skatteväxling. Seniorrabatten gäller då i hela regionen för
åldersvillkoret 65 år.

* Regionalt erbjudande med 25 procents seniorrabatt på hela Västtrafiks sortiment för alla seniorer,
åldervillkor 65 år, i kombination med kommunalt tillköp. Dessa seniorrabatter omfattar alla seniorer,
inte bara kommuninvånare utan även till exempel turister och besökare.

Samtliga seniorbiljetter kommer att bli digitala i appen Västtrafik To Go. 

Bollebygds kommun har under hösten fått information om projektet ”Utreda och implementera nytt 
seniorerbjudande” vid det delregionala kollektivtrafikrådet, DKR, för att inhämta synpunkter till 
utredningen av ett framtida seniorerbjudande. 

Ekonomiska förutsättningar  
I  dagsläget har Bollebygds kommun inte fått någon ekonomisk kalkyl från Västtrafik vad de olika 
alternativen för seniorerbjudande innebär för kostnader vilket Bollebygds kommun har som 
synpunkt. För att kunna ta ställning till det framtida seniorerbjudandet bör det vara klart vad det 
innebär för kostnads- och konsekvensanalys för de olika alternativen innan Bollebygds kommun kan 
ta ställning till det framtida seniorerbjudandet. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 2021-12-07         2 (2) 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post
517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033–231300 033-231428 www.bollebygd.se kommunen@bollebygd.se

Synpunkter från Bollebygds kommun 
Bollebygds kommun vill ha ytterligare dialog och information när det finns priser för de olika 
alternativen. För att kunna ta ställning till det framtida seniorerbjudandets olika alternativ bör det vara 
klart vad det innebär för kostnad- och konsekvensanalys för de olika alternativen innan kommunen 
kan ta ställning till det framtida seniorerbjudandet. Analysen bör presenteras på såväl samlad regional 
nivå som per kommun. Kommunen kan därför i detta skede inte besvara frågeställningarna på ett 
fullgott sätt. 

Kommunen vill poängtera att hanteringen av tillköp är en kommunal fråga och bör därför hanteras i 
de kommunala processerna och inte vid de delregionala kollektivtrafikråden. Skall seniorrabatten vara 
ett regionalt erbjudande tillika en strategisk kollektivtrafikfråga bör seniorrabatten hanteras i 
respektive delregion via ett tydligt samråd. Frågeställningarna bör i så fall anpassas så att respektive 
delregion har möjlighet att besvara frågorna och kan inhämta synpunkter från respektive kommun på 
ett gediget sätt.  

Bollebygds kommun ställer sig positiv till de syften med seniorerbjudandet som att förbättra 
folkhälsan, skapa en vana att resa kollektivt, nyttja befintlig kapacitet i kollektivtrafiken, bibehålla 
turtäthet, social hållbarhet med möjlighet till ett självständigt liv, jämlikhet och att kunna bo kvar i sin 
bostad.  

Synpunkter från Bollebygds kommun är att utredningen om nytt seniorerbjudande inte bör gälla en 
fast åldersgräns utan bör anpassas efter den officiella pensionsåldern för senioren med ett intyg från 
pensionsmyndigheten som styrker att resenären är en senior/pensionär när ansökan görs om 
seniorerbjudandet. 

För vår kommun är det viktigt att seniorerbjudandet gäller dygnet runt då Bollebygds kommun har 
färre turer dagtid än flertalet andra kommuner. Det är viktigt att ta hänsyn till omfattningen av 
trafiken i respektive kommun när prisbilden sätts för seniorerbjudandet. Det innebär en stor skillnad 
på utbud av trafik som finns i storstad och på landsbygd, vilket borde påverka prisbilden för 
seniorerbjudande. 

Skickas till 
Västra Götalandsregionen - Kollektivtrafiknämnden 

BOLLEBYGDS KOMMUN 

Michael Plogell Monica Holmgren 

Kommunstyrelsens ordförande Förvaltningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-17 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 38 Dnr KS 2021-00843 3.3.4.2 

Dialogfrågor gällande seniorerbjudande 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter:  

Kommunen har, baserat på utskickat underlag, inte möjlighet att ta ställning till 
alla frågeställningar. För att kommunen ska kunna besluta om inriktning för 
fortsatt arbete behövs tydligare kostnadsbeskrivningar.  
Hanteringen av tillköp är en kommunal fråga och bör därför hanteras i de 
kommunala processerna, ej vid de delregionala kollektivtrafikråden. Borås Stad 
motsätter sig skatteväxling. 

Ett regional erbjudande om rabatt på seniorbiljetter är det minst attraktiva 
alternativet. I Borås åker personer som fyllt 65 år gratis under lågtrafik och en 
rabatt istället, upplevs som en försämring.  
Seniorernas kollektivtrafikkort i Borås bör fortsätta gälla endast under lågtrafik 
på grund av risken för trängsel i kollektivtrafiken.   
En administrativ avgift för senioren skulle inte minska kommunens kostnader 
för tillköpet.     

Sammanfattning av ärendet 
I Västtrafiks projekt "Utreda och implementera nytt seniorerbjudande" ingår att 
på uppdrag av kollektivtrafiknämnden utreda olika utformningar av ett framtida 
seniorerbjudande. Inriktningar och ställningstaganden har under arbetets gång 
lyfts med en referensgrupp med tjänstepersoner som representerar 
kommunerna i de fyra delregionerna och i dialog med regionens kommuner i de 
delregionala kollektivtrafikråden (DKR).  

Som komplement till höstens dialog i DKR finns det möjlighet att lämna 
skriftliga synpunkter på bifogade frågeställningar direkt till kollektivtrafik-
nämnden, senast den 31 januari 2022. Synpunkter välkomnas från kommuner 
och/eller kommunalförbund, men det är inte en formell remiss. 
Kommunalförbundet har meddelat att delregionen inte kommer lämna 
skriftliga svar till kollektivtrafiknämnden. Eftersom ärendet har förankrats i det 
delregionala kollektivtrafikrådet endast i dialogform och dialoger inte innebär 
ett tydligt ställningstagande är det viktigt att respektive kommun skriftligen 
lämnar sina synpunkter direkt till kollektivtrafiknämnden.  

Beslutsunderlag 
1. Till kommuner och tjänstepersonsnätverk för DKR, 2021-10-27

2. Dialogfrågor seniorerbjudande DKR hösten 20, 2021-10-27

3. Statusrapport utredning seniorerbjudande, 2021-10-27



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-17 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) yrkar på följande justering i sitt eget 
förslag: Stycke två i beslutet kompletteras med följande lydelse: ”Borås Stad 
motsätter sig skatteväxling”. 











Stadsledningskontoret 
Besöksadress: Gustaf Adolfs Torg 4A 
Postadress: 404 82 Göteborg 

stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 
www.goteborg.se 

Stadsledningskontoret 

Diarienummer 1345/21 Robertho Settergren 
Datum 2022-01-28 Tel 031- 368 00 99 

Synpunkter till utredning om Seniorerbjudand 

Bakgrund 
Kollektivtrafiknämnden gav 2020-12-11 Västtrafik i uppdrag att utreda 
seniorerbjudandet i Västra Götalandsregionen och Kungsbacka kommun. 

Västtrafik har arbetat fram en statusrapport där Kollektivtrafiknämnden 2021-09-24 
beslutade att presentera ett antal förslag för de delregionala kollektivtrafikråden. 
Statusrapporten inkluderar även de alternativ som avfärdats under arbetets gång. 

Som komplement till höstens dialog i DKR kring Västtrafiks pågående utredning av 
seniorerbjudandet finns det möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på bifogade 
frågeställningar direkt till kollektivtrafiknämnden, senast den 31 januari 2022. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Göteborgs Stad tackar för möjligheten att lämna skriftliga synpunkter men har, baserat 
på utskickat underlag, inte möjlighet att ta ställning till frågeställningarna.  

Hanteringen av tillköp är en kommunal fråga. Frågor gällande tillköp behöver därför 
hanteras i direkt dialog med Göteborgs Stad samt i enlighet med den kommunala 
besluts- och budgetprocessen. För att Göteborgs Stad ska kunna besvara frågeställningar 
samt besluta om inriktning för fortsatt utformning gällande tillköp av seniorarbete 
behöver materialet kompletteras med tydligare kostnadsbeskrivningar.  

Henrik Levin  

Avdelningschef Samhällsbyggnad 



2022-02-02 

Besöksadress  Telefon E-post
HERRLJUNGA KOMMUN 0513-170 00 herrljunga.kommun@herrljunga.se
Torget 1 (Box 201) 
524 23 HERRLJUNGA www.herrljunga.se 

Dialogfrågor seniorerbjudande 

Från Herrljunga kommun sänder vi in följande yttrande som svar på dialogfrågorna gällande 
seniorerbjudande.  

Det är svårt att ge konkreta svar på frågorna då ytterligare underlag erfordras för att kunna 
svara konkret på de olika förslagen. 

När priser för de olika alternativen är framtaget och presenterade har vi möjlighet att ta 
ställning till de olika alternativen. 

Med vänliga hälsningar 

Birgitta Fredriksson 

Handläggare 

birgitta.fredriksson@herrljunga.se 

mailto:birgitta.fredriksson@herrljunga.se




From: Rebecca Greek <Rebecca.Greek@lerum.se> 
Sent: den 21 januari 2022 11:23 
To: kollektivtrafik 
Subject: Synpunkter till utredning om seniorerbjudande 

Hej! 

Lerums kommun fick i oktober 2021 ett antal dialogfrågor gällande seniorerbjudande. 

Kommunen tackar för möjligheten att besvara frågeställningarna men har, baserat på 
utskickat underlag, inte möjlighet att ta ställning till frågeställningarna.  

Det är positivt att kommunerna ska få mer information gällande kalkylmodell och 
grupperade priser för olika typkommuner.  Frågeställningarna påverkar den kommunala 
ekonomin, och för att kommunen ska kunna ta ställning till de olika alternativen behöver de 
konsekvensbeskrivas ekonomiskt. Eftersom hanteringen av tillköp är en kommunal, politisk 
fråga bör det hanteras i det kommunala processerna. Lerums kommun återkommer därför 
med kompletterande synpunkter efter informationsmötet om kalkylmodellen.  

Vänlig hälsning    
Rebecca Greek 
Strategisk samhällsplanerare 
Sektor Samhällsbyggnad     

rebecca.greek@lerum.se 
Telefon: 0302- 52 14 95   

Lerums kommun 
443 80 Lerum     
www.lerum.se  

På vår webbplats kan du få information om hur vi hanterar dina personuppgifter. 

mailto:rebecca.greek@lerum.se


Kommunstyrelsen protokoll 2022-01-11 

§ 9
Synpunkter på utredningen om seniorerbjudande
Dnr KS 2021/355 

Sammanfattning 
Göteborgs Regionen har skickat ut frågorna på underlag gällande utredning om 
seniorerbjudande. Utskicket genomförs för att säkerställa att det underlag gällande 
utredning om seniorerbjudande som skickats ut till de delregionala kollektivtrafikråden 
(DKR), når ut till alla enskilda kommuner inför höstens möten. Det finns möjlighet att 
lämna skriftliga synpunkter på frågeställningar direkt till kollektivtrafiknämnden, senast 
den 31 januari 2022.  

En kalkylmodell kommer att tas fram och i mars 2022 kommer informationsmöte med 
kommuner gällande denna och grupperade priser för olika typkommuner.  Den 31 maj 
2022 är sista datum för kommuner att inkomma med kompletterande skriftliga synpunkter 
på de olika alternativen utifrån föreslagen prisbild. Utredningens slutresultat skall 
presenteras för beslut i kollektivtrafiknämnden, preliminärt i juni 2022. 

Synpunkter på förslaget: 
Det är svårt att ge synpunkter, svara på frågor och prioriteringar bland alternativen när 
det inte finns kostnadsbeskrivningar för respektive alternativ och de ekonomiska 
konsekvenserna inte går att utläsa. 
Oaktat kostnader och finansiering kan alternativ d) Regionalt erbjudande seniorbiljett: 
giltighet zon ABC dygnet runt, åldersvillkor 65 år i första hand och e) Regionalt 
erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC lågtrafik, åldersvillkor 65 år i andra hand 
ses som de bästa alternativen utifrån att det skall vara lika villkor för seniorer att resa i 
regionen. Finns därtill möjlighet att ha korten både digitalt och analogt är det bra. 
I tredje hand kan alternativet med 25 % seniorrabatt på hela Västtrafiks sortiment för 
alla seniorer, åldersvillkor 65 år, i kombination med g) Seniorrabatt i kombination med 
regionalt erbjudande i lågtrafik (e) vara ett alternativ. 

Med anledning av att ekonomiska konsekvenser saknas i detta skede och att 
kalkylmodell kommer att tas fram kan kommunen därför i detta skede inte besvara 
frågeställningarna på ett fullgott sätt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-07 
Förslag till yttrande till kollektivtrafiknämnden daterat 2022-01-10 
Dialogfrågor seniorerbjudande DKR hösten 2021  
Statusrapport utredning seniorerbjudande september 2021 



Kommunstyrelsen protokoll 2022-01-11 

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna är svåra att överblicka i detta skede eftersom det inte 
finns redovisat några ekonomiska konsekvenser på alternativen. 

Yrkande 
Julia Färjhage (C) 

1. Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att regionens seniorer behandlas lika
och förordar därför ett regionalt erbjudande. För att inte missgynna seniorer i
kommuner i ytterkanterna av zonerna bör erbjudandet innefatta alla tre zoner.

2. Kommunstyrelsen noterar dessutom att en skatteväxling för kollektivtrafiken
redan är genomförd och att det därför inte ska göras en gång till.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer tjänsteskrivelsens förslag mot Julia Färjhages yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Julia Färjhages yrkande. 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att regionens seniorer behandlas lika

och förordar därför ett regionalt erbjudande. För att inte missgynna seniorer i
kommuner i ytterkanterna av zonerna bör erbjudandet innefatta alla tre zoner.

2. Kommunstyrelsen noterar dessutom att en skatteväxling för kollektivtrafiken
redan är genomförd och att det därför inte ska göras en gång till.

Beslutet expedieras till 
Kollektivtrafiknämnden 
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Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare: Åsa Hagnestål

Beteckning: kollektivtrafik@vgregion.se

Yttrande över Västtrafiks utredning av seniorerbjudandet

Erbjudandealternativ som Västtrafik anser lämpliga att utreda vidare
Kommunalt tillköp: seniorbiljett

a) Lågtrafik alternativt dygnet runt, 65 år

b) Lågtrafik (65 år) alternativt dygnet runt (65 eller 70 år)

c) Lågtrafik (65 år) alternativt dygnet runt (65 eller 75 år)

Lågtrafikintervallet föreslås liksom idag att endast vara ett alternativ vid det lägre

åldersvillkoret, 65 år. Utredningen lyfter även möjligheten att göra tillköp för
giltighet i mer än en zon samt att ta ut en administrationsavgift. För alternativ a, b

och c kvarstår ytterligare fyra alternativ att ta ställning till i fortsatt arbete:

• Tillköp endast möjligt för den zon kommunen tillhör

• Möjlighet att göra tillköp för flera zoner

• Ingen möjlighet att ta ut en administrationsavgift

• Möjlighet att ta ut en enhetlig administrationsavgift

Regionalt erbjudande: seniorbiljett

d) Giltighet i zon ABC dygnet runt (65 år)

e) Giltighet i zon ABC i lågtrafik (65 år)

Regionalt erbjudande: seniorrabatt

f) Rabatt i kombination med kommunalt tillköp (alternativ a, b och c). Rabatt
kan endast nyttjas av resenär.

g) Rabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik (alternativ e)

Om beslut fattas att gå vidare med alternativ d, e och/eller g innebär det en

skatteväxling. För alla alternativ föreslås även att seniorer ska kunna välja en
digital biljett i Västtrafik To Go.

Västtrafiks frågeställningar
Västtrafik har tillsammans med statusrapporten bifogat ett antal frågeställningar till
de delregionala kollektivtrafikråden.
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Allmänt

1 Av de alternativ som finns kvar i utredningen, är det några som ni
förordar/inte förordar och i så fall på vilka grunder?

Kommunalt tillköp

2 Utifrån era syften med seniorerbjudandet, hur skulle ni rangordna de
kvarstående kommunala tillköpsalternativen gentemot varandra gällande
åldersvillkor?

3 Skulle ni vara intresserade av att göra tillköp giltigt i fler än en zon? Utifrån
vilka syften?

4 Finns intresse för att ta ut en enhetlig administrationsavgift av seniorerna? Av
vilka anledningar?

Regionalt erbjudande seniorbiljett

5 Hur ser ni på giltighet dygnet runt respektive endast lågtrafik vid ett regionalt
erbjudande?

6 Är det intressant att skatteväxla för ett regionalt erbjudande med seniorbiljett?
7 Finns det några andra aspekter som talar för eller emot ett regionalt

erbjudande genom skatteväxling?

Kommunens svar
För att kommunen ska kunna besluta om inriktning för den fortsatta utredningen
behövs tydligare kostnadsbeskrivningar. Kommunen har i detta skede därför inte

haft möjlighet att besvara frågeställningarna på ett fullgott sätt.

1. Marks kommun förordar att erbjudandet ska kvarstå som ett kommunalt tillköp,

med anledning av att fortsatt kunna erbjuda kommunens seniorer ett lokalt

anpassat erbjudande. Därmed anser kommunen inte att det är aktuellt med en ny

skatteväxling eller ett regionalt erbjudande. Västra Götaland består av 49
kommuner med väldigt olika förutsättningar gällande bland annat geografiskt läge,

befolkningsmängd och kollektivtrafikutbud. Ett enhetligt regionalt erbjudande anses

därför inte kunna uppfylla samtliga kommuners behov kring erbjudandet. (Fråga 6
och 7.)

2. Marks kommuns rangordning av åldersvillkoren:

i. Dygnet runt (65 eller 70 år)

ii. Dygnet runt (65 eller 75 år)
iii. Dygnet runt, 65 år

På grund av låg turtäthet i kommunen mitt på dagen förordas giltighetstypen

Dygnet runt, men lågtrafik skulle kunna kvarstå som en del av erbjudandeformen

om kostnaden framstår som betydligt lägre. (Fråga 5.)

3. Marks kommun är inte intresserad av att göra tillköp med giltighet i mer än zon

C. Tvärtom föreligger det en osäkerhet i hur kostnadsbilden kommer att förändras
när Västtrafik analyserat resandet efter införandet av det nya zonsystemet ABC.
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4. Frågan om uttagande av administrationsavgift är beroende av vilken framtida

kalkylmodell och erbjudandeform som Västtrafik kommer att erbjuda.

Med vänlig hälsning

Jessica Rodén Lillemor Berglund Andreasson

kommunstyrelsens ordförande kommundirektör
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Till 
Kommunstyrelsen 

Diarienummer 
KS/2022:42 

Handläggare 
Emma Johansson 

Synpunkter till utredning om seniorerbjudande

Bakgrund 

Kollektivtrafiknämnden gav 2020-12-11 Västtrafik i uppdrag att utreda seniorerbjudandet i VGR  
och Västtrafik har under 2021 startat projektet ”Utreda och implementera nytt seniorerbjudande”.  
Syftet med projektet är bland annat att se över det befintliga seniorerbjudandet samt se över den kost-
nadskalkyl som används vid kommunala tillköp. Västtrafik har arbetat fram en statusrapport och Kol-
lektivtrafiknämnden beslutade i september att presentera ett antal förslag för de delregionala kollektiv-
trafikråden. Dialogfrågor skickades till kommuner och delregioner med möjlighet att inkomma med 
synpunkter till kollektivtrafiknämnden senast 31 januari.  

Synpunkter   

Kommunen tackar för möjligheten att besvara frågeställningarna men gör bedömningen att merparten 
av frågeställningarna inte är möjliga att besvara på ett fullgott sätt med nuvarande beslutsunderlag. Det 
saknas exempel på kostnader för respektive alternativ och är därmed svårt att ta ställning politiskt ef-
tersom budgetpåverkan är en viktig del i beslutsprocessen. Vidare saknas också kunskap om hur de 
olika alternativen påverkar belastningen på kollektivtrafiksystemet.  

Kommunen är positiv till enkelhet och enhetlighet och instämmer med utredningens ansats att senior-
kortserbjudandet ska utformas så att det gynnar det ursprungliga syftet, dvs att skapa incitament för 
kollektivtrafikresande, senarelägga färdtjänstdebuten, bidra till folkhälsa, jämlikhet och social hållbar-
het.  

Dagens kalkylmodell är svår att förstå och en ökad tydlighet om hur kostnaderna beräknas välkomnas 
av Partille. I dagsläget är kommunen positiv till möjligheten att ta ut en enhetlig administrationsavgift 
men för att kunna ta slutlig ställning i frågan efterfrågar kommunen mer information och vad det inne-
bär i form av administration för kommunen och påverkan på resandet.     

Kommunen anser att frågor om tillköp bör hanteras antingen i kommun eller i delregion, inte både 
och. Det skapar en otydlighet om vart frågan ska hanteras och på vilket sätt. Baserat på frågeställning-
arna förordar kommunen att frågan hanteras i respektive kommun.  

Med vänlig hälsning 

Emma Johansson 
Strategisk trafikplanerare  



From: Kerstin Gunneröd <Kerstin.Gunnerod@stenungsund.se>
Sent: den 16 december 2021 13:56
To: kollektivtrafik
Subject: ” Synpunkt er t ill utredning o m se nio rerbjudande” .

Information från VGR IT: Det här mejlet kommer från en extern e-postserver. Om du inte känner igen avsändaren eller om
innehållet verkar misstänkt bör du inte klicka på några länkar eller öppna eventuella bilagor.
Hej!

Här kommer lite tankar från Stenungsunds kommuns politiker:

Våra politiker är nog inte helt eniga i frågan, men skulle nog vara anpassningsbara till förändring mot
vad det är idag.

Vi spelade förra året in i budget att höja åldern för seniorkort till 75 år, det gör vi även i år.

Vi vet inte hur de ställer sig till detta, men diskussioner har förts att det inte är orimligt att ha en
ålder runt 70 för seniorkort.

Med det sagt; det har till och från förts diskussioner gällande åldern och att man är flexibel i tanken
kring åldern.

Vänliga hälsningar

Kerstin Gunneröd
Socionom
Handläggare färdtjänst och trafik

Sektor Samhällsbyggnad
Besöksadress: Strandvägen 15
Tel: 0303-738120, alt. 0738520209
Epost: kerstin.gunnerod@stenungsund.se

www.stenungsund.se

Information om behandling av personuppgifter
För att Stenungsunds kommun ska kunna utföra sitt uppdrag och besvara ditt meddelande kommer
kommunen att behandla dina personuppgifter.
Läsgärna mer om hur kommunen behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har som
registrerad: www.stenungsund.se/personuppgifter

mailto:kerstin.gunnerod@stenungsund.se
http://www.stenungsund.se/
http://www.stenungsund.se/personuppgifter


Vår ref: Ellinor Lundholm 

Samhällsplanerare  

Datum: 2021-12-22  

Samhällssektionen   

Postadress: 514 80 Tranemo Besöksadress: Storgatan 26 

Telefon: 0325-57 60 00       Direkt: 0325-57 61 26 

E-post: ellinor.lundholm@tranemo.se www.tranemo.se 1 (3) 
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Tranemo kommuns synpunkter i ärende: utreda och 

implementera nytt seniorerbjudande  

Bakgrund

Kollektivtrafiknämnden gav 2020-12-11 Västtrafik i uppdrag att utreda 

seniorerbjudandet i Västra Götalandsregionen och Kungsbacka kommun. 

Västtrafik startade under 2021 projektet ”Utreda och implementera nytt 

seniorerbjudande”. Syftet med uppdraget är bland annat att se över befintliga 

seniorerbjudande samt se över den kostnadskalkyl som används vid kommunalt 

tillköp.  

I en statusrapport, framtagen av Västtrafik, tog Kollektivtrafiknämnden 2021-09-

24 beslut om att presentera ett antal förslag för de delregionala 

kollektivtrafikråden. Statusrapporten inkluderar även de alternativ som 

avfärdats under arbetets gång.  

Förslag för fortsatt utredning 

De alternativ som Västtrafik presenterar som lämpliga att utreda vidare är 

kortfattat: 

Kommunalt tillköp: seniorbiljett 

a) Lågtrafik alternativt dygnet runt, 65 år

b) Lågtrafik (65 år) alternativt dygnet runt (65 eller 70 år)

c) Lågtrafik (65 år) alternativt dygnet runt (65 eller 75 år)

För kommunala tillköp har även möjligheten att göra tillköp för giltighet i mer än 

en zon samt ta ut en administrationsavgift lyfts. För alternativ a, b och c kvarstår 

ytterligare fyra alternativ att ta ställning till i fortsatt arbete:  

1. Tillköp endast möjligt för den zon kommunen tillhör

2. Möjlighet att göra tillköp för flera zoner

3. Ingen möjlighet att ta ut en administrationsavgift

4. Möjlighet att ta ut en enhetlig administrationsavgift
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Regionalt erbjudande: seniorbiljett 

d) Giltighet i zon ABC dygnet runt (65 år)

e) Giltighet i zon ABC i lågtrafik (65 år)

Regionalt erbjudande: seniorrabatt 

f) Rabatt i kombination med kommunalt tillköp (alternativ a, b och c).

Rabatt kan endast nyttjas av resenär.

g) Rabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik (alternativ e)

Om beslut fattas att gå vidare med alternativ d, e och/eller g innebär det en 

skatteväxling. För alla alternativ föreslås även att seniorer ska kunna välja en 

digital biljett i Västtrafik To Go.  

Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd välkomnar skriftliga 

synpunkter på förslagen fram till 31 januari 2022.  

Frågeställningar till delregioner och kommuner: 

Västtrafik har tillsammans med statusrapporten bifogat ett antal frågeställningar 

till de delregionala kollektivtrafikråden.  

Allmänt 

• Av de alternativ som finns kvar i utredningen, är det några som ni

förordar/inte förordar och i så fall på vilka grunder?

Kommunalt tillköp 

• Utifrån era syften med seniorerbjudandet, hur skulle ni rangordna de

kvarstående kommunala tillköpsalternativen gentemot varandra gällande

åldersvillkor?

• Skulle ni vara intresserade av att göra tillköp giltigt i fler än en zon?

Utifrån vilka syften?

• Finns intresse för att ta ut en enhetlig administrationsavgift av

seniorerna? Av vilka anledningar?

Regionalt erbjudande seniorbiljett 

• Hur ser ni på giltighet dygnet runt respektive endast lågtrafik vid ett

regionalt erbjudande?
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• Är det intressant att skatteväxla för ett regionalt erbjudande med

seniorbiljett?

• Finns det några andra aspekter som talar för eller emot ett regionalt

erbjudande genom skatteväxling?

Tranemo kommuns synpunkter 

Tranemo kommun tackar för möjligheten att besvara frågeställningarna men 

anser att möjligheten att ta ställning till frågeställningarna, baserat på utskickat 

underlag, är otillräckligt.  

För att Tranemo kommun ska kunna ta ställning till de olika alternativen i 

fortsatt utredning krävs fördjupade underlag, analyser och 

kostnadsbeskrivningar. Det behöver finnas tydligare konsekvensbeskrivningar 

för hur det påverkar den enskilda kommunen. Tranemo kommun kan därför i 

detta skede inte besvara frågeställningarna på ett fullgott sätt.  

I övrigt saknar Tranemo kommun tydligare koppling till landsbygdsperspektivet 

i utredningen.    
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Datum 
2021-11-25 VK 2021-000430 

Svar på Västtrafiks utredning gällande 
seniorerbjudande 

Sammanfattning 
Västtrafik har fått i uppdrag av regionala kollektivtrafiknämnden att utreda 
olika utformningar av ett framtida seniorerbjudande och implementera en ny 
lösning. Projektet startades våren 2021 och beräknas pågå till 2023. Under 
arbetets gång har ställningstaganden och inriktningar lyfts med en 
referensgrupp med representanter från de fyra delregionerna.  

Arbetet har hittills lett till ett antal avgränsningar och ett antal förslag till 
fortsatt inriktning för utredningen, som sammanställts i en statusrapport. Nu 
vill Västtrafik lyfta utredningen för dialog med kommunerna. Den 
huvudsakliga dialogen har genomförts muntligen i de delregionala 
kollektivtrafikråden, men kommunerna har även möjlighet att skicka in 
skriftliga synpunkter. 

Beskrivning av ärendet 
Västtrafik har fått i uppdrag av regionala kollektivtrafiknämnden att utreda 
olika utformningar av ett framtida seniorerbjudande och implementera en ny 
lösning. Projektet startades våren 2021 och beräknas pågå till 2023. Under 
arbetets gång har ställningstaganden och inriktningar lyfts med en 
referensgrupp med representanter från de fyra delregionerna.  

Arbetet har hittills lett till ett antal avgränsningar och ett antal förslag till 
fortsatt inriktning för utredningen, som sammanställts i en statusrapport.  

I statusrapporten presenteras följande förslag, här kortfattade, som lämpliga 
att fortsätta utreda: 
- Kommunalt tillköp: seniorbiljett

a) Lågtrafik alternativt dygnet runt, 65 år

b) Lågtrafik (65 år) alternativt dygnet runt (65 eller 70 år)

c) Lågtrafik (65 år) alternativt dygnet runt (65 eller 75 år)
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För kommunala tillköp har även möjligheten att göra tillköp för giltighet i 
mer än en zon samt ta ut en administrationsavgift lyfts. För alternativ a, b 
och c kvarstår ytterligare fyra alternativ att ta ställning till i fortsatt arbete: 

1. Tillköp endast möjligt för den zon kommunen tillhör

2. Möjlighet att göra tillköp för flera zoner

3. Ingen möjlighet att ta ut en administrationsavgift

4. Möjlighet att ta ut en enhetlig administrationsavgift

- Regionalt erbjudande: seniorbiljett
d) Giltighet i zon ABC dygnet runt (65 år)

e) Giltighet i zon ABC i lågtrafik (65 år)

- Regionalt erbjudande: seniorrabatt
f) Rabatt i kombination med kommunalt tillköp (alternativ a, b och c).

Rabatt kan endast nyttjas av resenär.

g) Rabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik (alternativ
e)

Om beslut fattas att gå vidare med alternativ d, e och/eller g innebär det en 
skatteväxling. För alla alternativ föreslås även att seniorer ska kunna välja en 
digital biljett i Västtrafik To Go.  

Nu vill Västtrafik lyfta utredningen för dialog med kommunerna. Den 
huvudsakliga dialogen har genomförts muntligen i de delregionala 
kollektivtrafikråden, men kommunerna har även möjlighet att skicka in 
skriftliga synpunkter. Det är dock inte en formell remiss. Frågeställningen 
kretsar kring vilka alternativ som anses intressanta att fortsätta utreda. 

Kommunens synpunkter  
Kommunen tackar för möjligheten att lämna synpunkter men bedömer att 
den medskickade frågeställningen i nuläget inte går att besvara på ett fullgott 
sätt utan fördjupat underlag och kostnadsbeskrivning. Den reviderade 
tidplanen med ny möjlighet att lämna kompletterande synpunkter när en 
kalkylmodell tagits fram är därför positiv.  

Kommunen vill också framföra att samverkan kring hantering av tillköp bör 
hanteras i antingen kommun eller delregion, inte både och. Det skapar en 
otydlighet om var och på vilket sätt frågan ska hanteras.  

Utifrån befintligt underlag vill kommunen ändå lämna följande synpunkter 
på utredningen: 

Giltighetstid (dygnet runt eller endast lågtrafik) 
I bland annat Vårgårda kommun finns områden där kollektivtrafiken är helt 
eller delvis begränsad till högtrafik. En begränsning av giltighetstiden till 
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endast lågtrafik skulle göra seniorerbjudandet svårt att nyttja, och därmed 
motverka flera av syftena med erbjudandet.  

Skatteväxling 
Eftersom trafikutbudet skiljer sig åt mellan kommunerna i regionen ser 
förutsättningarna för att kunna använda seniorerbjudandet olika ut. 
Kommunen anser därför inte att alternativen som förutsätter skatteväxling är 
intressanta.  

Administrativ avgift 
Möjlighet att ta ut administrativ avgift för att erhålla kortet bör fortsätta 
utredas.  

Alfred Dubow 
Samhällsbyggnadschef 

Ida Bryngelsson 
Samhällsplanerare 



Dialogfrågor seniorerbjudande DKR hösten 2021 I Västtrafiks projekt "Utreda och implementera nytt 

seniorerbjudande" ingår att på uppdrag av kollektivtrafiknämnden utreda olika utformningar av ett 

framtida seniorerbjudande, samt att implementera den lösning som kollektivtrafiknämnden beslutar. 

Projektet startades våren 2021 och beräknas pågå till 2023. En arbetsgrupp inom Västtrafik har 

analyserat ett flertal olika varianter av seniorerbjudande. Inriktningar och ställningstaganden har 

under arbetets gång lyfts med en referensgrupp bestående av tjänstepersoner som utsetts att 

representera kommunerna i de fyra delregionerna. Arbetet har hittills lett till ett antal avgränsningar 

och ett förslag till fortsatt inriktning för utredningen, som sammanställts i bifogad statusrapport. 

Kollektivtrafiknämnden antog förslaget om fortsatt inriktning för utredningen 24 september 2021. Nu 

vill Västtrafik lyfta utredningen för dialog med regionens kommuner i de delregionala 

kollektivtrafikråden (DKR). Som underlag för dialogen bifogas utöver statusrapporten även nedan 

frågor, med syfte att belysa det kommunpolitiska perspektivet på förslagen kring inriktning för 

framtidens seniorerbjudande. Frågorna är inte en remiss utan underlag för muntliga diskussioner i 

DKR.  

Allmänt 

• Av de alternativ som finns kvar i utredningen, är det några som ni förordar/inte förordar och i så

fall på vilka grunder? Kommunalt tillköp Skulle föredra 65,  75 och ta bort lågtrafiken. Då får ni ett

renare utbud o då e de bara åldern som styr.

• Utifrån era syften med seniorerbjudandet, hur skulle ni rangordna de kvarstående kommunala

tillköpsalternativen gentemot varandra gällande åldersvillkor?

Val av 65 innebär att man får höja i takt med förändrade pensionsvillkor. De flesta har valt 65 så det 

är kanske rimligast att harmoniera med övriga men alternativet 75 bör definitivt vara kvar.  

• Skulle ni vara intresserade av att göra tillköp giltigt i fler än en zon? Utifrån vilka syften?

Nej ska man till Ggb får man betala från Lödöse som det är idag. 

• Finns det intresse för att ta ut en enhetlig administrationsavgift av seniorerna? Av vilka

anledningar? Regionalt erbjudande seniorbiljett

Ja ”gratis är gott” så en avgift på te.x 200kr per år innebär att kort som inte används sållas bort. 

• Hur ser ni på giltighet dygnet runt respektive endast lågtrafik vid ett regionalt erbjudande?

Ta bort lågtrafik för att undvika kommande diskussioner om diverse olika behov av resor under 

rusningstid även om de sannolikt är få. 

• Är det intressant att skatteväxla för ett regionalt erbjudande med seniorbiljett?

Absolut bör detta alternativ studeras närmare inom ramen för denna utredning. Denna fråga är så 

viktig att den bör ges föremål för en remissbehandling av samtliga kommuner. Detta ger en bredare 

förankring av denna fråga som är så viktig. 

• Finns det några andra aspekter som talar för eller emot ett regionalt erbjudande genom

skatteväxling

Enhetlighet i regionen. Helt logiskt med att en tätortsresa kostar lika mkt i alla tätorter m.m. Enkelt o 

tydligt. Lika tydligt ska det va med rabatt för pensionärer i regionen. 

Inkomna synpunkter från Vänersborgs kommun 2021-11-22
Lars Rudström, Utvecklingsledare strategisk samhällsplanering 



 

 Västtrafik AB 
Box 123 
541 23 Skövde 

Besöksadress: Stationsgatan 3 
Tel: 010-43 45 200 
Fax: 010-17 30 123 

www.vasttrafik.se 
Styrelsens säte: Skövde 
Org.nr. 556558-5873 

Information till kommunerna om Västtrafiks förstudie inför 
upphandling av Västtågen 
 
Nuvarande avtal med SJ Götalandståg gällande Västtågen går ut i december 2025. 
Västtrafik har därför startat en förstudie för att ta fram underlag inför upphandling 
av ett nytt avtal. 
Förstudien utgår från Målbild tåg 2035 och Målbild tåg delmål 2028. Västtrafik 
har också inför förstudien tagit fram en Handlingsplan tåg 2028 som beskriver ett 
successivt införande av trafikförändringarna i Målbild tåg delmål 2028 och som 
utgör underlag till förstudien. Den planeras antas av Västtrafiks styrelse 29-30 
april. 
Eftersom förslag på trafikering redan är framtaget i målbild och handlingsplan 
kommer förstudien istället fokusera på att identifiera och föreslå avtalsmässiga 
inriktningar som stödjer utvecklingen av tågtrafiken mot våra mål. 

Hur samverkar Västtrafik med kommunerna? 

Västra Götalandsregionen ansvarade för framtagandet av Målbild tåg 2028, och 
dialog med kommunerna skedde 2019/2020 enligt beskrivning i bilden nedan. 
Remissen gick i enlighet med samverkansformerna ut till samtliga 
kommunalförbund.  

 

Göteborg 2022-03-29  
 
Handläggare  
Sara Karlsson 
 
 
Diarienummer 
1-60-22 
 

  

http://ada.vt.net/Errand?errandId=228538


 

I Handlingsplan tåg 2028 har Västtrafik gjort en samlad bedömning av i vilken 
takt och ordning som trafikförändringarna som föreslås i Målbild tåg 2028 skulle 
kunna genomföras.  
Närmst berörda kommuner har kallats till informationsmöten om tre satsningar i 
Målbild tåg 2028 som Västtrafik i handlingsplanen bedömt svåra att genomföra 
till 2028 av olika anledningar. Det gäller:  

- Ny linje Borås-Värnamo 
- Satsning i stråket Göteborg-Halden 
- Utökning av tågtrafik till Örebro 

 
Med tanke på att Västtrafiks handlingsplan i övrigt utgår från Målbild tåg 2028 
som varit ute på remiss hos kommunalförbunden bjuder Västtrafik inte in till 
särskild dialog med kommunerna inom förstudiearbetet. Beslut om 
trafikförändringarna fattas i Västtrafiks ordinarie process för den årliga 
trafikplanen, och trafikförslagen kommer att lyftas för dialog med berörda 
kommuner i den processen. 
 

Tidplan för upphandlingen 

Feb 2023: Förstudien klar  
Maj 2023: Prekvalificering 

Aug 2023: Upphandlingen går ut till kvalificerade 
Jan 2024: Anbud in 
Maj 2024: Tilldelningsbeslut 
Dec 2025: Trafikstart 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Mikael Faleke (Västtrafik, projektledare förstudien) 
Sara Karlsson (Västtrafik, representant från Samhällsutveckling i förstudien) 
 



 

Informationsmöte tåg Borås-Värnamo 
Tid: 28 mars kl. 13-14 
Plats: Teams 
Närvarande: Robin Uhlman (Tranemo), Johan Björkman (Svenljunga), Fredrik Ekberg 

(Svenljunga), Charlotta Tornvall (Borås), Karin Björklind (Boråsregionen), 
Pontus Gunnäs (Västtrafik), Markus Gunnervall (Västtrafik), Sara Karlsson 
(Västtrafik) 

Frånvarande:  
Delges även: Anna Kronvall (VGR) 
Syfte med mötet: Information om ny tåglinje över länsgräns mot Värnamo 
Vid anteckningarna: Sara Karlsson 

 

Nr Agenda 
(Ärendenamn) 

Ärendebeskrivning  Beslut 
och ev. 
åtgärd 

1 Inledning och 
presentationsrunda 

Sara inleder med beskrivning av syftet med mötet samt 
presentationsrunda. 
 
Från kallelsen:  

Västtrafik har under en tid arbetat med en handlingsplan för 
tågtrafiken till 2028. Syftet med handlingsplanen har varit att 
ta fram beslutsunderlag för ett stegvis genomförande av 
Målbild Tåg 2028 och Målbild Tåg 2035. Den ska utgöra 
underlag för nästa trafikupphandling och för förstudie inför 
upphandling. Den ska också ge underlag för beslut om 
ytterligare fordonsinvesteringar. Handlingsplanen fastställs 
av Västtrafiks styrelse 20 april 2022 29-30 juni. 
  
Västtrafik har i arbetet med handlingsplanen gjort en samlad 
bedömning av i vilken takt och ordning som 
trafikförändringarna bör genomföras. Vi ser inte att 
förutsättningarna finns för att genomföra satsningen på ny 
linje Borås-Värnamo till år 2028.  
 
Västtrafik bjuder in till informationsmöte med syfte att delge 
resonemanget bakom ställningstagandet samt ge möjlighet 
för närmst berörda kommuner att lämna synpunkter och ställa 
frågor.  
 

 

2 Västtrafik 
informerar om 
Handlingsplan tåg 
2028 

Markus presenterar. 
 
 
 

 



 

Fråga: När upphandlas tågtrafiken?  
Svar: Trafikstart 2025. Förstudien är påbörjad, Västtrafik 
kommer inom kort att skicka ut en kort information om 
förstudiearbetet till kommunerna. 
 
Fråga: Det finns en pott i regional plan för järnväg, kan de 
användas? 
Svar: Inom åtgärdsområdet fördelas medel till de olika 
regionala järnvägsstråken. I förslaget till ny regional 
infrastrukturplan finns inte medel avsatta till kust-till-
kustbanan. 
 
Fråga: Tidigare har vi pratat om olika alternativ, att alla 
mötesspår kanske inte behövdes för att göra en del av 
satsningen? 
Svar: I Västtågsutredningen tittade vi på att göra allt, hela 
satsningen för att få tillräckligt resande vilket inkluderade 2-3 
mötesspår). I Målbild 2028 tittade vi på alternativ, t.ex. 
öppna Hillared och Länghem som förutsätter ett mötesspår.  
Då kvarstår ändå en investering i mötesspår. Samtidigt ser 
Västtrafik en utmaning i att bara genomföra en del av 
satsningen med tanke på att det då blir svårt att effektivisera 
tillräcklig mängd busstrafik. Kapaciteten idag utan mötesspår 
tillåter varannantimmestrafik, vilket Västtrafik inte ser som 
tillräckligt bra för pendling. Mötesspåren är alltså en första 
förutsättning för Västtrafiks satsning. 
 
Fråga: Kopplingen till Göteborg är viktig, bland annat för 
företagens möjlighet att rekrytera anställda därifrån inte 
minst med tanke på den nya batterifabriken i Lockryd. Är 
tanken att koppla ihop linjerna för direktresa till Göteborg? 
Medskick från Svenljunga att det finns ett symbolvärde i om 

vi pratar om tågtrafik Göteborg-Värnamo i stället för Borås-

Värnamo. 
Svar: Planeringsteknisk fråga. Västtrafik har främst sett det 
interna resandet Göteborg-Borås som prioriterat hittills, men 
bra koppling till Göteborg är självklart ambitionen. Om inte 
med möjlighet till direktresa så med en tillräckligt attraktiv 
bytestid i Borås. Helt andra förutsättningar skapas med den 
nya järnvägen. 
 
Fråga: Västtrafik har lagt ner busslinjen 510 mellan 
Tranemo och Gislaved och nu skjuts även tågsatsningen på 
framtiden. Hur ska det hållbara resandet över länsgräns 
lösas? 
Svar: Västtrafiks ambition är fortfarande att på sikt kunna 
erbjuda resor med tåg i stråket. Busslinjen lyckades aldrig 
konkurrera med bilen, trots att vi vet att utbytet mellan 



 

Tranemo och Gislaved är stort. Svårigheten ligger i att 
boende och verksamheter är utspridda och en busslinje får då 
svårt att lösa alla uppdrag och samtidigt konkurrera med bil. 
Tranemo har bjudit in Västtrafik till dialog med andra parter 
om hur kollektivtrafiken kan lösas. Västtrafik ser behov av 
att tänka bredare kring hållbart resande, till exempel 
samåkning. 
 
Fråga: Kan vi få till ett omtänk kring prioriteringen av 
pengarna i den regionala planen? 
Svar: Västtrafik uppfattar att det finns en investeringsvilja, 
och föreslår att parterna samordnar sig och diskuterar vägar 
framåt. Även om parterna lyckas ordna med finansiering 
måste vi lyckas få in mötesspåren i nästa revidering av 
nationell plan, vilket kan kräva extern finansiering. Karin: 
Möjligt att Boråsregionen ska driva frågan med hjälp av 
VGR. Boråsregionen följer arbetet med ny station i Brålanda 
och frågan kommer att lyftas på nästa DKR Boråsregionen.  
 
Fråga: När planeras batterifabriken Lockryd vara klar?  
Svar: Detaljplan beräknas bli klar 2023. Utbyggnad 
preliminärt i 4 etapper, fullt utbyggd om ca 7 år om alla 
etapper genomförs. 
 
Fråga: Godstråket från Karlskrona, är samarbetet fortfarande 
pågående? Om vi ser nytta både för både gods och 
persontrafik kan det vara lättare att få prioriterat åtgärder.  
Svar: Föreningen finns men är inte lika aktiv. Dock sker det 
mesta av godstransporten i stråket med lastbil. Trafikverket 
Syd har gjort en ÅVS för stråket, oklar status för rapporten. 

 
 



 
Datum: 2022-04-22 

 
 

Adress 
Skaraborgsvägen 1 A 

Postadress 
506 30 Borås 

Webbplats 
Borasregionen.se 

E-post 
info@borasregionen.se 

 

 
Karin Björklind, Regionutvecklare 
karin.bjorklind@borasregionen.se 
Telefon: 0766-08 41 12 
 
 

Förslag på frågor rörande förstudien inför upphandling av Västtåg 
 

1. Vilka infrastruktursatsningar krävs för att kunna öppna stationer i Hillared, Länghem och 
Grimsås? (Tranemo kommun prioriterar Länghem) 

2. Vilken kostnad är det förknippat med? 
3. Vilka andra finansieringsmöjligheter finns, ex regional plan för transportinfrastruktur, 

medfinansiering 
4. När kan en station öppnas om finansieringen löser sig? 
5. Vad betyder ett öppnande av stationer för den linjelagda busstrafiken? 
6. Om stationerna inte öppnas, vilka andra alternativ finns det för att förbättra för gods- och 

persontrafik i relationen Göteborg-Värnamo? 
7. Hur vägs behovet av grön omställning in, med tanke på etablering av batterifabriken i 

Lockryd? 

 
Frågorna är framtagna i samråd med tjänstepersoner i berörda kommuner och kan utgöra 
ett stöd för frågor kring punkten om upphandlingen.  
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