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§ 24 Fastställande av dagordning 
 
Beslut 

Dagordningen fastställs med följande tillägg 
 

• Inför delregionalt kollektivtrafikråd, DKR, behandlas under övriga frågor 
 
 

§ 25 Val av justerare 
 
Beslut  

Patrik Harrysson (S) Svenljunga utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 
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§ 26 Avsiktsförklaring Skogsprogrammet Västra Götaland 
Diarienummer: 2022/SKF0117 
 
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.  
 
Direktionen beslutar att presidiet får i uppdrag att formulera ett tillägg till beslutet där Varbergs 
hamn samt Rådde Gårds betydelse för skogsnäringen framgår 
 
Sammanfattning 

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. 
 
Expedieras till 
Västra Götalandsregionen 
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§ 27 Samverkan regional fysisk planering inom Västra Götalandsregionen 
Diarienummer: 2022/SKF0131 
 
Beslut 

Direktionen ställer sig bakom föreslagna prioriteringsområden samt att dessa bör utgöra ett underlag 
för fortsatt dialog med Västra Götalandsregionen  
 
Sammanfattning 

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).  
 
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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§ 28 Genomförande Besöksnäringsstrategi 
Diarienummer: 2021/SKF0117 
 
Beslut 

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

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.  
 
Expedieras till 
Medlemskommunerna 
Borås TME 
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§ 29 Finansieringslots kultur 
Diarienummer: 2021/SKF0127 
 
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 
 
Sammanfattning 

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 
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 
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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.   
 
Expedieras till 
Medlemskommunerna 
 
  



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2022-04-29 
Sida 10 (18) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 Ordförandebeslut Färdplan nära vård samt Hälso- och sjukvårdsavtal 
Diarienummer: 2021/SKF0158, 2021/SKF0159 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

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. 
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§ 32  Revisionsberättelse Årsredovisning 2021 
Diarienummer: 2022/SKF0113 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund har granskat Årsredovisning 2021 utan anmärkning.  
 
Årsredovisningen samt revisionsberättelsen är utsänd till medlemskommunerna samt Södra hälso- 
och sjukvårdsnämnden för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 
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§ 33 Förbundsdirektör informerar 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Ett förslag till organisation för arbete med stora etableringar har tagits fram vilken tydliggör rollerna 
mellan aktuell kommun och kommunalförbundet. 
 
Samtliga 49 kommuner i länet har undertecknat en reklamation avseende FVM, framtidens 
vårdinformationsmiljö, ställd till Cerner AB. Reklamationen är ett steg för kommunerna som 
avtalspart att förtydliga och stärka sina legala rättigheter enligt avtalet.  
 
Boråsregionen har genom ordförandebeslut tagit ställning för att rekommendera samtliga 
medlemskommuner att ta beslut om reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser samt att teckna avtal med VGR. I syfte att förtydliga och klarlägga de revideringar 
som föreslås i avtalet kommer VästKom att bjuda in samtliga kommuner till samverkanskonferenser.  
 
Kort diskussion kring den ekonomikonferens som genomfördes 25 mars.  
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§ 34 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU samt övrig politisk information 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Direktionen delges information från de senaste mötena med BHUs presidie och VästKoms 

arbetsutskott. 
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§ 35 Anmälningsärenden 
 
Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns 
 
Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen 
 

Datum  Beslut  Delegat  
220222 1. Reviderad ansökan Lokalekonomiska analyser för stärkt 

attraktionskraft Sjuhärad 
Enhetschef Regional 
utveckling 

220222 2. Avtal Kommunikationskoncept BRB-FAB Agency Förbundsdirektör 
220302 3. Letter of support, projekt BIOZE. Energikontor Väst Förbundsdirektör 
220329 4. Avtal Navet science center – Skaraborgs Städ Verksamhetschef Navet 
220330 5. Avtal om förvaring av handlingar Stadsarkivet Borås Stad Administrativ chef 
220405 6. Reviderad ansökan Strategisk kompetensförsörjning 

Boråsregionen 
Enhetschef Regional 
utveckling 

220420 7. Tilläggsavtal med WSP gällande revidering av rapporten Analys av 
näringslivets behov samt modell för fördelning av 
utvecklingsmedel  

Enhetschef Regional 
utveckling 
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§ 36 Övriga frågor 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Diskussion inför delregionalt kollektivtrafikråd. 
 
 

§ 37 Nästa sammanträde äger rum den 3 juni kl 12.30-16.00 Observera tiden 
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§ 38 Delregionalt kollektivtrafikråd 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
A) Information från kollektivtrafiknämnden 

Björn Thodenius, Kollektivtrafiknämnden, informerar om aktuella frågor. 

• Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet samt årlig avstämning DKR (fördjupat ärende i 
punkt C) 

• Aktualisering av miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken (fördjupat ärende i punkt D) 

• Lägesrapport Västtrafiks utredning av seniorerbjudandet (fördjupat ärende i punkt E) 

• Västtrafiks prisjustering 2023 

• Målbild tåg 2028 – information om avvikelser i handlingsplan 

• Uppföljning av målområde Enkel, trygg och inkluderande 

B) Aktuellt från Västtrafik 

Nanna Siewertz Tulinius, Västtrafiks styrelse, informerar om aktuella frågor.  

• Utveckling av närtrafik 

• Flexbiljetten lanserad 

• Sommarbiljett 

• Tredjepartsförsäljning igång sedan januari 2022 

C) Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet  

Sara Eriksson, Västra Götalandsregionen och Björn Thodenius, Kollektivtrafiknämnden, informerar 

om uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammet 2021 där flera mål är fortsatt påverkade av 

pandemin. Den årliga avstämningen är skickad till kommunerna på remiss. Skriftliga inspel från DKR 

ska lämnas senast 30 september.  

Ulf Olsson (S) framför att en eventuell etablering av batterifabrik i Lockryd innebär att det skapas en 

ny stor arbetsmarknadsregion och ett stort upptagningsområde som kräver god infrastruktur och 

kollektivtrafik; både för varor och personer. Samtliga kommuner är överens om att Lockryd är 

prioriterat i Boråsregionen. 

Kerstin Hermansson (C) framför att den nya avfarten vid Viared bör kompletteras med ny 

kollektivtrafik. Patrik Harrysson (S) påtalar behovet av direktbuss mellan Svenljunga och Viared för 

att inte behöva åka via centrala Borås.  

Lennart Haglund (C) framför vikten av kommunikation med närliggande län för att underlätta trafiken 

över länsgränserna. 
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Ulf Olsson (S) påtalar vikten av ett fortsatt bra utbud för att återfå resenärerna till 
kollektivtrafiken. Med minskade intäkter finns en risk för en negativ spiral med minskat 
utbud och minskat resande.  
 
Trygghetsfrågan är viktig och resultatet i uppföljningen bör analyseras för att se vad som 
ligger bakom. Trygghet under resorna men även runt hållplatser och på knutpunkter. 
 
D) Aktualisering av Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken 

Leif Magnusson, Västra Götalandsregionen, informerar om den aktualisering som gjorts av Miljö- och 

klimatstrategi för kollektivtrafiken. 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.  

E) Utredning seniorerbjudande 

Kristina Fahlén, Västtrafik och Jörn Engström, Västra Götalandsregionen, ger en lägesrapport av 

utredningen gällande seniorerbjudande. Endast alternativet kommunalt tillköp återstår. Arbetet med 

att ta fram en kalkylmodell har blivit försenat eftersom beräkningsunderlaget är så osäkert till följd 

av pandemin. Ny modell införs tidigast 2024. 

F) Möjlighet till flexibla skolstarter 

Anna Kronvall, Västra Götalandsregionen, informerar om att dialog initierats i 

tjänstepersonsnätverken gällande möjlighet att införa flexibla skolstarter. Mer information kommer 

under hösten.  

Bengt Hilmersson (C) informerar om att Vårgårda har positiva erfarenheter av flexibel skolstart 

mellan landsbygd och tätort.  

G) Tågstationer Västtågsutredningen 

Georgia Larsson, Västra Götalandsregionen, ger en lägesrapport gällande arbetet med 
Västtågsutredningen och planerna att på sikt på sikt etablera och trafikera sju nya stationer i mindre 
samhällen i Västra Götaland (Fyrbodal och Boråsregionen). Projektet startar i Dalsland och 
Boråsregionen följer arbetet.  
 
H) Västtrafiks förstudie inför upphandling av Västtågen 

Pontus Gunnäs, Västtrafik, informerar om den förstudie Västtrafik har startat för att ta fram underlag 
inför upphandling av 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”. 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

Lennart Haglund (C) påtalar att Tranemo kommun utgått från att det ska etableras stationer i 
Länghem och Grimsås i övrigt planeringsarbete och arbetet mot detta i flera år. Det är en del av 
genomförd ÅVS och upprustningen av Kust-till-kustbanan finns med i nationell 
transportinfrastrukturplan. Även viktigt att det sker kommunikation med Jönköpings län. 
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