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  Anna Svalander (L) 
  Thomas Carlsson (LPO) 
  Ingemar Basth (MP) 
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Välkomna!  
  
Ulf Olsson 
Ordförande    Magnus Haggren 
   Förbundsdirektör   
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Ärende Bilaga 
1. Fastställande av dagordning  
2. Val av justerare  
3. Beslut Revidering av förbundsordning X 
4. Beslut Arkivbeskrivning X 
5. Beslut Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse X 
6. Beslut Informationshanteringsplan X 
7. Beslut Revidering av delegationsordning X 
8. Beslut Ordförande i Direktionen adjungeras till beredningarna  X 
9. Beslut Sammanträdestider 2021 X 
10. Information Revidering av nationell och regional transportinfrastrukturplan, 

10 min 
X 

11. Information Trafikverkets uppdrag gällande kompletterande uppgifter kring 
nya stambanor, 10 min 

X 

12. Beslut Yttrande Hållbara resor i Västra Götaland X 
13. Beslut Yttrande Målbild Tåg 2028 X 
14. Beslut Yttrande Samverkansformer kollektivtrafik X 
15. Beslut Yttrande Regional utvecklingsstrategi X 
16. Beslut Omdisponering av tillväxtmedel X 
17. Förbundsdirektör informerar  
18. Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU  
19. Anmälningsärenden X 
20. Övriga frågor  
21. Nästa sammanträde 2020-10-23 kl 9.00-16.00  
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Linda Bergholtz, Administrativ chef 
linda.bergholtz@borasregionen.se 
Telefon: 0729-649697 

Revidering av förbundsordning 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen antar föreslagen revidering av förbundsordningen och rekommenderar i enlighet med 
§ 24 om Ändring av förbundsordningen medlemskommunerna att fastställa Förbundsordning för 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
 

 

Ärendebeskrivning 
Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och reviderades senast 2018-02-
23. Ett påpekande från revisorerna föranleder revidering då kommunalförbundet enligt 
kommunallagen inte ska välja ersättare för valda revisorer, § 7.  
 
På samma sätt saknas skrivning gällande arkivmyndighet och detta är tillagt, § 23. Ett 
arkivreglemente är framtaget och biläggs förbundsordningen. 
 
I samband med ovanstående förändringar har även övriga paragrafer gåtts igenom och redaktionella 
ändringar gjorts. Några paragrafer har flyttats och delats upp. Följande paragrafer har lagts till 
och/eller fått tillägg. Ändringar är markerade i bilaga. 
 
§ 5 Organisation – tillägg 
§ 6 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer – ny 
§ 7 Revisorer - ändring 
§ 10 Plats för sammanträde/deltagande på distans - ny 
§ 11 Förbundskansli – ny 
§ 15 Budgetprocess och ekonomisk styrning - ändring 
§ 23 Arkivbildning – ny 

Beslutsunderlag 
Förbundsordning Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Expedieras 
Medlemskommunerna 
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Förbundsordning Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
 
Antagen Direktionen 2020-09-18, därefter fastställd av kommunfullmäktige i samtliga 

medlemskommuner 
Gäller from   2021-01-01 
 
Utöver vad som anges i kommunallagen (KL) gäller nedanstående bestämmelser 

§ 1 Namn och säte 
Förbundets namn är Sjuhärads kommunalförbund och har sitt säte i Borås. Förbundet använder sig 
av varumärket Boråsregionen i alla offentliga sammanhang.  
 
Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund och 
Göteborgsregionen är medlemmar i Västsvenska Kommunförbundens Samorganisation, VästKom. 

§ 2 Medlemmar  
Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.  
 
Sjuhärads kommunalförbund har möjlighet att sluta avtal om samarbete med andra kommuner efter 
beslut i Direktionen. Avtal som reglerar samverkan ska biläggas förbundsordningen.  

§ 3 Ändamål  
Förbundet ska aktivt tillvarata medlemskommunernas gemensamma intressen, bland annat regionalt 
och nationellt. Förbundet ska vara en plattform för medlemmarnas sammanhållning byggd på 
samsyn över kommun- och partigränser. Förbundet syftar till att stärka Sjuhäradsregionen samt att 
främja medlemmarnas samverkan för utveckling och effektivt resursutnyttjande.  
 
Förbundets verksamhetsområden upptas i fastställd budget och verksamhetsplan inför varje år.  
 
Ändamålen kan gälla;  
1. Att verka för samordning av strategiska angelägenheter av gemensamt intresse för 

medlemskommunerna i deras roll och verksamheter. 
2. Samverkan i andra frågor där medlemmarna bedömer detta lämpligt. 
3. Att tills vidare svara för drift av verksamheter som Direktionen samfällt beslutar.  

§ 4 Varaktighet 
Kommunalförbundet bildades 1999 på obestämd tid. 

§ 5 Organisation  
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. 
 
Förbundsdirektion  
Direktionen ska bestå av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare. Borås Stads fullmäktige väljer två (2) 
ledamöter och två (2) ersättare. Övriga medlemskommuners fullmäktige väljer vardera en (1) 
ledamot och en (1) ersättare. Det ska eftersträvas att kommunledningarna representerar respektive 
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kommun. Förbundsdirektionen utser inom sig ordförande, vice ordförande och andre vice 
ordförande. Till Direktionen kan annan kommun adjungeras med en (1) ledamot och en (1) ersättare.  
 
Partier som ej är representerade i Direktionen genom medlemskommunernas representation, men i 
någon av medlemskommunernas fullmäktige, äger rätt att adjungeras då minst 3 % av det 
sammantagna röstetalet i de åtta medlemskommunerna erhållits vid senaste 
kommunfullmäktigevalet eller då parti erhållit minst 12 % av röstetalet i en enskild kommun. 
Proportionalitet mellan partierna ska så långt som möjligt eftersträvas av Direktionen.  
 
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en (1) mandatperiod om fyra år räknat from den  
1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.  
 
Om ledamot eller ersättare i Direktionen avsäger sig uppdrag under löpande mandatperiod äger 
Direktionen, efter förslag från den medlemskommun eller parti ledamoten/ersättaren representerar, 
rätt att utse ny ledamot/ersättare, så kallat fyllnadsval. 
 
Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna inträder i den 
turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet.  
 
Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av beslut, förvaltning 
och administration. Direktionen beslutar om sina berednings- och andra arbetsformer och kan inrätta 
egna organ med representanter utsedda av medlemskommunerna. 
 
Presidium 
Direktionens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande utgör presidiet som leder 
Direktionens arbete och representerar förbundet utåt i de fall Direktionen ej beslutat annat. 
Ordförande för beredningarna är adjungerade till presidiet. 
 
Valberedning  
I kommunalförbundet ska finnas en valberedning med en ledamot från varje politiskt 
parti som är representerat i något av medlemskommunernas fullmäktige efter senaste valet med 
minst 3 % av det sammantagna röstetalet i de åtta medlemskommunerna eller då parti erhållit minst  
12 % av röstetalet i en enskild kommun. Valberedningen ska bereda valärenden och 
ersättningsbestämmelser för förtroendevalda och revisorer.  
 
Direktionen utser valberedning och dess ordförande respektive vice ordförande inför kommande 
mandatperiod så snart valresultat är klart. Under mandatperioden bereder valberedningens 
ordförande och vice ordförande valärenden som avser fyllnadsval.  

§ 6 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer 
Förbundet kan ha intressen i bolag och organisationer i form av ägande, stiftare, medlemskap och 
andra former av samverkan med organ och aktörer. 
 
Direktionen ska få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas inom intressebolags verksamhet. 
 
Direktionen utser representanter till de bolag som förbundet helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i.  
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Direktionen ska inom sitt uppdrag ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av de bolag som 
förbundet helt eller delvis äger eller annars har intresse i. 

§ 7 Revisorer  
Förbundet ska revideras av minst tre (3) revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. 
Borås, Marks och Ulricehamns fullmäktige utser vardera en (1) revisor. Borås revisor är 
sammankallande. Dessutom kan övriga medlemskommuner om de så önskar utse vardera en (1) 
revisor. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i Direktionen.  
 
Revisionsberättelse och delårsrapport 
Revisorerna ska senast före april månads utgång avge revisionsberättelse över verkställd granskning 
till var och en av förbundsmedlemmarna. Revisorernas berättelse ska innehålla uttalande i 
ansvarsfrågan och huruvida årsredovisningen kan fastställas. Kritik får upptas även till följd av 
förhållanden som inte föranleder anmärkning.  
 
Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till Direktionen efter utförd granskning.  

§ 8 Initiativrätt  
Ärenden i Direktionen får väckas av; 

1. Ledamot i Direktionen 
2. Förbundsmedlem genom framställan av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelse  

§ 9 Närvaro och yttranderätt  
Direktionen avgör i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i Direktionen har rätt att 
närvara och yttra sig vid Direktionens sammanträden.  

§ 10 Plats för sammanträde/deltagande på distans 
Direktionen sammanträder i kommunalförbundets lokaler. Ordföranden får efter samråd med vice 
ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.  
 
Direktionen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på 
distans bör senast fem (5) dagar före sammanträdet anmäla detta till förbundskansliet. Ordföranden 
avgör om närvaro får ske på distans. 

§ 11 Förbundskansli 
Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under Direktionen handha förbundets administration och 
ombesörja dess löpande verksamhet. Kansliet leds av en förbundsdirektör som inför Direktionen 
svarar för förbundets löpande förvaltning. 

§ 12 Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden om protokollsjustering och övriga tillkännagivanden ska 
anslås på förbundets anslagstavla på webbplats borasregionen.se  
 
Medlemskommunernas anslagstavlor länkar till förbundets anslagstavla i samband med kungörelser 
och tillkännagivanden.  
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§ 13 Finansiering av verksamheten  
Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas genom 
bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna ska därvid fördelas mellan förbundets medlemmar i 
förhållande till invånarantalet i respektive medlemskommun. Härvid ska invånarantalet den 1 juli 
före verksamhetsåret användas.  
 
Förbundsdirektionen kan i budgetförslaget föreslå annan fördelningsgrund för del av förbundets 
verksamhet.  

§ 14 Andel i tillgångar och skulder 
Förbundets medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 
till antalet invånare i respektive medlemskommun i relation till invånarantalet hos samtliga 
medlemskommuner per den 1 juli föregående år. Motsvarande kostnadsfördelning gäller för 
täckande av brist för det fall förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder för verksamheten 
samt vid skifte av förbundets samlade tillgångar vid likvidation.  

§ 15 Budgetprocess och ekonomisk styrning  
Direktionen ska årligen fastställa en budget för förbundet, efter att ha analyserat erforderligt 
ekonomiskt ramutrymme och eventuella konsekvenser avseende avgiftsnivå. Budgeten ska innehålla 
en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den 
kommande treårsperioden. Förbundsdirektionens förslag ska föreläggas förbundsmedlemmarna. Det 
sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt.  

§ 16 Budgetuppföljning och årsredovisning  
Förbundsdirektionen ska senast i juni överlämna budgetuppföljning efter april och senast i oktober 
delårsbokslut per augusti, till medlemskommunerna avseende förbundets verksamhet.  
 
Förbundsdirektionen ska senast den 30 mars ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna 
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för 
godkännande och prövning av ansvarsfrihet.  
 
Allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid det sammanträde då årsredovisningen 
fastställs. I samband med kungörelse av Direktionens sammanträde annonseras om allmänhetetens 
frågestund som ska ligga i anslutning till Direktionens sammanträde.   

§ 17 Lån, borgen mm  
Förbundet får inte ta upp lån, ingå i borgen eller andra ansvarsförbindelser utan 
medlemskommunernas godkännande i samband med beslut om verksamhetsplan.  

§ 18 Arvoden  
Direktionen beslutar om arvoden till ledamöter och ersättare i Direktionen respektive revisorer på 
förslag av valberedningen.  

§ 19 Inträde av ny medlem 
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till förbundsdirektionen som 
yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för beslut. Ny medlem har 
antagits när samtliga medlemskommuner biträtt ansökan genom fullmäktigebeslut och en ny 
förbundsordning fastställts av medlemskommunerna. 
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§ 20 Utträde ur förbundet 
Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning ska ske senast den 1 juli och 
uppsägningstiden är två (2) kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen. Regleringen av de 
ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms utifrån de 
andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid ingången av det år medlemmen 
utträder ur förbundet.  
 
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som föranleds av utträdet. 
När en förbundsmedlem utträtt ur förbundet upphör medlemmens ansvar för förbundets skulder, 
om inte annat har överenskommits mellan utträdande medlem och kvarvarande medlemmar. 

§ 21 Likvidation och upplösning 
Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan förbundet och den utträdande medlemmen inte uppnåtts, 
när uppsägningstiden i § 20 är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. Förbundet ska 
också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i 
respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 
 
Likvidationen verkställs av Direktionen i egenskap av likvidator. 
 
Vid skifte av förbundets samlade tillgångar ska den i § 14 angivna fördelningsgrunden tillämpas. 
 
När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas 
till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som 
behövs för en ändamålsviktig avveckling. 
 
När Direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge slutredovisning för sin förvaltning. 
Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse, som rör likvidationen i sin helhet med 
redovisning av skiftet av behållna tillgångar samt eventuell fördelning av skulder. Till berättelsen ska 
fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar är 
förbundet upplöst. En förbundsmedlem, som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som 
förrättats av Direktionen, får väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett (1) 
år från det slutredovisningen delgavs medlemmen. 
 
Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot 
förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd ska 
likvidationen återupptas. 
 
När likvidationsuppdraget är fullgjort ska Direktionen besluta om vilken av medlemmarna som ska ta 
över vården av de handlingar som tillhört förbundets arkiv. 

§ 22 Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå 
en frivillig uppgörelse ska tvisten lösas i allmän domstol. 
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§ 23 Arkivbildning 
Direktionen är arkivmyndighet enligt Arkivlag (1990:782). Direktionen får genom avtal med 
medlemskommun överlåta sitt ansvar såvitt gäller den beredande och verkställande funktionen samt 
att vara arkivdepå. Arkivreglemente se bilaga. 

§ 24 Ändring av förbundsordningen 
Ändring av eller tillägg i förbundsordningen ska antas av Direktionen och fastställas av 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 
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Arkivreglemente för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och 
arkivförordningen (1991:446) ska följande reglemente gälla för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund. 
 
Reglementet gäller Direktionen och förbundsrevisorer samt andra organ inom kommunalförbundet 
med självständig ställning. Reglementet ska även tillämpas av aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska 
föreningar och stiftelser där Boråsregionen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande (enligt OSL 2 
kap 3§). Bestämmelserna ska tas in i ägardirektiv eller motsvarande. 

Mål och syfte 
Syftet med reglementet är att fastställa hur arkivhanteringen ska organiseras och att närmare 
precisera ansvarsfördelning utöver vad som framgår i de bestämmelser som följer av lag eller 
förordning.  

Arkiv  
Ett arkiv bildas av de allmänna handlingarna från förbundets verksamheter och sådana handlingar 
som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) och som förbundet beslutar ska tas om 
hand för arkivering. Arkiven är en del av vårt nationella kulturarv. 
 
Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser  

• rätten att ta del av allmänna handlingar  
• behovet av information för rättskipningen och förvaltningen 
• forskningens behov.  

Ansvar  
Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv. Varje myndighet ansvarar också för att främja 
arkivens tillgänglighet och dess användning i kulturell verksamhet och forskning. Myndigheten ska 
säkerställa att förvaltningen har en ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning.  

Omorganisation och förändrade arbetssätt  
När en myndighet förändrar organisation, förvaltning eller arbetssätt och förändringen väsentligt 
påverkar förutsättningarna för arkivvården, ska myndigheten i god tid samråda med 
arkivmyndigheten.  

Arkivvård  
Varje myndighet ska tillämpa beständiga metoder och materiel för bevarande av arkiv enligt gängse 
standarder för en ändamålsenlig arkivvård. Arkiven ska beskrivas och förtecknas och i övrigt vara 
organiserade för att underlätta utlämnande av allmänna handlingar. Hur arkiven organiseras och 
vilka rutiner som gäller för arkivvården och gallring ska beskrivas i en arkivbeskrivning och i en 
informationshanteringsplan. Arkiven ska skyddas från obehörig åtkomst, fysiska skador och stöld. 
Arkivhandlingarna ska vidare skyddas från förstörelse, manipulation eller annan påverkan som 
försvårar eller omöjliggör åtkomst. Arkiven ska avgränsas och beslutad gallring ska verkställas. Vad 
arkivvård innebär framgår av 4-6 §§ arkivlagen. Arkivmyndigheten lämnar rekommendationer kring 
metoder, materiel och skydd rörande arkivvården.  
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Gallring  
Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar. Genom att förstöra innehållet helt eller delvis 
begränsas allmänhetens tillgång till allmänna handlingar. Det är därför mycket viktigt att gallring sker 
varsamt.  
 
Utöver att förstöra en allmän handling innebär överföring av uppgifter mellan databärare gallring om 
överföringen medför  

• informationsförlust,  
• förlust av möjliga informationssammanställningar 
• förlust av väsentliga sökmöjligheter eller  
• förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet.  

 
Inskränkning av möjligheten att framställa möjliga handlingar ska också betraktas som gallring.  
 
Varje myndighet fattar beslut om gallring. Inför varje gallringsbeslut ska myndigheten samråda med 
arkivmyndigheten.  

Arkivmyndighet 
Direktionen är arkivmyndighet. Bestämmelser om arkivmyndighetens tillsyn finns i arkivlagen och 
arkivförordningen. Arkivmyndigheten ska regelbundet inspektera myndigheten och får i samband 
med inspektion förelägga myndighet att åtgärda brister som konstaterats utifrån gällande regelverk. 
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Linda Bergholtz, Administrativ chef 
linda.bergholtz@borasregionen.se 
Telefon: 0729-649697 

Arkivbeskrivning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen godkänner föreslagen arkivbeskrivning  
 

 

Ärendebeskrivning 
En del av verksamhetens ansvar för informationsredovisningen enligt 6 § 2 i Arkivlagen är att 
upprätta en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen fungerar som en första ingång till Direktionens arkiv 
och syftar till att ge utomstående en överblick över vilken information som finns i arkivet, hur det är 
organiserat, hur informationen använts och vilka sökingångar som finns. I arkivbeskrivningen framgår 
sambandet mellan organisation och arbetsuppgifter, samt viktigare ärendeslag och handlingar. 

Beslutsunderlag 
Arkivbeskrivning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
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Arkivbeskrivning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

1 Myndighetens organisation och arbetsuppgifter 

1.1 Historik 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan 
för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och 
Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. 

1.2 Verksamhet 
Förbundet bildades samtidigt som Västra Götalandsregionen och är ett av fyra kommunalförbund i 
Västra Götaland med uppgift att ta tillvara medlemskommunernas intressen i delregionen.  
 
Förbundets verksamhet handlar till stor del om att biträda medlemskommuner och förtroendevalda i 
regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. Arbetet är indelat i 
två områden kopplat till de politiska beredningarna. 
 
I ansvarsområdet Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) ingår områdena infrastruktur, 
samhällsbyggnad, kollektivtrafik, tillväxt, kultur, verksamhetsutveckling med stöd av IT, miljö, 
besöksnäring samt näringsliv. 
 
I välfärdsområdet ingår äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt 
individ- och familjeomsorg. Inom området kompetens ingår alla skolformer, men inriktningen är 
gymnasie- och vuxenutbildning som i sin tur har fokus på dagens och framtidens arbetsmarknads- 
och kompetensförsörjning i Boråsregionen.   
 
Förbundskansliet bistår de politiska organen och är kontakt gentemot kommunala förvaltningar och 
andra myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och 
kompetensförstärkningar. 
 
Förbundets verksamhet bygger på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp utveckling inom 
verksamhetsområdena deltar förbundet i tjänstemannagrupper på delregional, regional och nationell 
nivå. 
 
I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet 
science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. 
Förbundet är delägare i bolagen Gryning vård AB samt Mediapoolen. 
 
Sammanfattningsvis ska förbundet 

• Stärka Boråsregionen som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion 
• Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning 
• Samverka med nationella organ, Västra Götalandsregionen samt andra myndigheter och 

organisationer på regional nivå 
 
Vilka handlingar som framställs och förvaras i verksamheten framgår av kommunalförbundets 
informationshanteringsplan. Handlingarna förvaras digitalt samt i pappersform på förbundet, där 
närarkiv finns och handhas av arkivansvarig. Handlingar bevaras och slutarkiveras hos Borås 
Stadsarkiv.  
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1.3 Organisation 
Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt tillsatta ledamöter. 
Dessutom adjungeras de partier som inom förbundsområdet eller i enskild kommun uppnått en viss 
röststyrka och som inte annars är företrädda. 
 
Det finns även en politisk styrgrupp för Navet science center och ett delregionalt politiskt samråd för 
Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra 
Götalandsregionen.  
 
Förbundet leds av en förbundsdirektör som ansvarar för förbundets löpande verksamhet.  
 
Förbundskansliet har som uppgift att stödja, utveckla och samordna förbundets verksamhet. 
Administrationen ansvarar för all intern administration, ekonomi och kommunikation. Det innefattar 
bland annat ekonomiska rapporter, internkontroll, IT, arbetsmiljö och hemsida.  
 
Handläggare och projektledare kopplade till särskilt finansierade verksamheter och projekt ansvarar 
inom ramen för sitt uppdrag. 
 
Borås Stads servicekontor ansvarar, enligt avtal, för förbundets lönehantering. 
  
I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet 
science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.  

1.4 Arkivorganisation 
Arkivansvarig: Administrativ chef 
 
Arkivansvarig ska  

• känna till bestämmelser och anvisningar om informationshantering och arkivvård 
• bevaka tillämpningen av arkivlagen och arkivreglementet 
• bevaka informations- och arkivhanteringsfrågorna i budgetarbete och övrig planering 
• bevaka informations- och arkivhanteringsfrågorna när myndighetens organisation eller 

arbetssätt ändras 
• ansvara för att myndigheten har en aktuell informationshanteringsplan och att den fastställs 

av Direktionen 
• se till att de handlingar som uppkommer till följd av verksamheten hanteras i enlighet med 

informationshanteringsplanen 
• vårda myndighetens handlingar 
• säkerställa att handlingarna hålls tillgängliga i enlighet med offentlighetslagstiftningen 
• verkställa beslutad gallring 
• förbereda överlämnande av handlingar till Borås Stadsarkiv 
• informera berörd personal om informations- och arkivhanteringsfrågor 

2 Sökmedel/-ingångar till arkivet 
Sökingångar i arkivet utgörs av diarier, verksamhetssystem och informationshanteringsplan. 
Informationshanteringsplanen anger vilka handlingar som förekommer i verksamheten, hur 
handlingarna ska förvaras, vad som ska bevaras eller gallras.  
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3 Inskränkningar i tillgängligheten 

3.1 Inskränkningar enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL 
Handlingar rörande upphandling och personalärenden är sekretessbelagda enligt kapitel 19, 31 och 
39 OSL. 

3.2 Inskränkningar genom gallring 
Se Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds informationshanteringsplan. 

4 Överlämnande av handlingar till och från myndigheten och annat som påverkat 
arkivbildningen 

På förbundet finns handlingar från de senaste tio åren medan äldre handlingar överlämnats till Borås 
Stadsarkiv. 

5 Beskrivning av myndighetens allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 § 
Offentlighets och Sekretesslagen (2009:400) 

Den beskrivning som myndigheten enligt denna lag ska upprätta tillgodoses till stor del av 
arkivbeskrivningen, med nedanstående kompletteringar för de delar som inte täcks in av 
arkivbeskrivningen.  
  
1. Myndighetens organisation och verksamhet: Se punkt 1.2-1.3. 
2. Sökmedel till myndighetens allmänna handlingar: Se punkt 2. 
3. Tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hosmyndigheten för att ta del av allmänna 
handlingar: Saknas. 
4. Vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndighetens allmänna 
handlingar, deras användning och sökmöjligheter: Se punkt 1.4. 
5. Bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på uppgifter i sina handlingar: Se 
punkt 3.1. 
6. Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra samt hur och när detta 
sker: Inte aktuellt. 
7. Myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
har inte rätt att sälja personuppgifter. 
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Linda Bergholtz, Administrativ chef 
linda.bergholtz@borasregionen.se 
Telefon: 0729-649697 

Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar om gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse enligt förslag 
 

 

Ärendebeskrivning 
I offentlig verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller liten betydelse som 
utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra allmänna handlingar krävs ett 
gallringsbeslut fastställt av Direktionen. I detta gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller 
liten betydelse sådana handlingar av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som vare sig 
behöver hållas ordnade eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Det innefattar även handlingar som kanske inte uppfattas som allmänna 
handlingar, såsom cookies, temporära filer och skrivarloggar.  
 
Beslutet tar fasta på de handlingar en tjänsteperson kan komma i kontakt med i sitt dagliga arbete 
snarare än handlingar i kommunens bakomliggande IT-miljö. Detta gallringsbeslut gör det möjligt att 
gallra uppräknade handlingar av tillfällig eller liten betydelse.  

Beslutsunderlag 
Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 
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Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 

Inledning 
För att verksamheten ska få gallra allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av Direktionen. Nedanstående gallringsbeslut möjliggör gallring av 
handlingar som har tillfällig eller liten betydelse. De handlingar som upptas i gallringsbeslutet kan utan större informationsförlust gallras vid inaktualitet. 
 
Gallring vid inaktualitet innebär att handlingen får gallras omedelbart eller när den inte längre behövs, om inget annat anges. Beslutet tar fasta på de handlingar 
som en tjänsteperson kan komma i kontakt med i sitt dagliga arbete snarare än handlingar i myndighetens bakomliggande IT-miljö. 
 
Gallringsbeslutet inleds med handlingstyper som kan förekomma inom flera olika områden och därefter följer handlingar inom specifika områden. Utöver en 
uppräkning av handlingstyper och gallringsfrist, finns även kommentarer och exempel samt uppgift om vem som ska utföra gallringen.  

Tillfällig eller liten betydelse 
Det som avses med handlingar av ”tillfällig eller liten betydelse” i detta gallringsbeslut är sådana handlingar av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som 
vare sig behövs hållas ordnade eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I detta inryms även handlingar som 
man normalt sett kanske inte tänker på som allmänna handlingar, som till exempel cookies, temporära filer och skrivarloggar. Det är handlingens 
informationsvärde och inte dess form som är avgörande för om den är av tillfällig eller liten betydelse. Det spelar med andra ord ingen roll om ett meddelande 
kommer in via epost, på papper eller som sms. Det är innehållet som avgör hur handlingen ska hanteras. 
 
Det är bara de handlingar som omnämns i gallringsbeslutet som får gallras. Skulle verksamheten identifiera andra handlingar som är av tillfällig eller liten betydelse 
måste gallringsbeslutet revideras för att omfatta även dessa handlingar innan gallring kan ske. 
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Allmänt förekommande handlingar 

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Inkomna eller expedierade framställningar, 
förfrågningar och meddelanden av tillfällig 
betydelse eller rutinmässig karaktär 

Vid inaktualitet Förfrågningar om kontaktuppgifter, blanketter, 
mötestider, allmän information och liknande 

Funktionsbrevlådor gallras av 
administratör eller annan ansvarig 
Enskilda anställdas brevlådor 
gallras av var och en 

Inkomna synpunkter av tillfällig betydelse eller 
rutinmässig karaktär samt svar på dessa 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte föranleder en åtgärd 
av betydelse. Då ska synpunkterna hanteras på 
annat sätt, till exempel i förbundets diarium 

Den som hanterar den aktuella 
handlingen 

Handlingar som har inkommit för kännedom Vid inaktualitet Förutsatt att handlingarna inte har föranlett någon 
åtgärd och att de även i övrigt har liten betydelse 
för verksamheten. Vissa cirkulär, inbjudningar, 
nyhetsbrev, PM, mötesanteckningar och liknande 

Funktionsbrevlådor gallras av 
administratör eller annan ansvarig 
Enskilda anställdas brevlådor 
gallras av var och en 

Inkomna handlingar som inte berör 
myndighetens verksamhetsområde, eller som 
är meningslösa eller obegripliga och eventuella 
svar på dessa 

Vid inaktualitet Avsändaren ska, inom ramen för den allmänna 
serviceskyldigheten enligt 6 och 20 §§ 
förvaltningslagen (2017:900), om möjligt ges sådan 
hjälp att han eller hon kan ta tillvara sina intressen 

Funktionsbrevlådor gallras av 
administratör eller annan ansvarig 
Enskilda anställdas brevlådor 
gallras av var och en 

Kopior och dubbletter som inte har någon 
funktion då det finns arkivexemplar hos 
myndigheten med samma innehåll 

Vid inaktualitet Kopior på protokoll och minnesanteckningar. 
Exemplar av tryckta verksamhetsberättelser. 
Elektroniska kopior som delas på intranät, 
projektarbetsplatser och liknande. 

Den som har skapat, distribuerat, 
publicerat eller förvarar kopian 

Handlingar i icke-autentiserad form som har 
ersatts av senare inkomna autentiserade 
handlingar 

Vid inaktualitet Exempelvis ej undertecknad handling som ersatts 
av undertecknat exemplar i de fall sådana formkrav 
finns 

Den som hanterar den aktuella 
handlingen 

Handlingar som endast framställts för 
överföring, utlämnande, eller spridning av 
handlingar 

Vid inaktualitet Kopia av en skrivelse som skickats till den som 
begärt kopian 

Den som skickar kopian 

 

  



Gallringsbeslut 
Datum: 2020-08-31 

Diarienummer: 2020/SKF0157 
Sida 3 (8) 

 
Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Inkomna filer som inte kan öppnas Omgående Avsändaren ska om möjligt upplysas om detta och 
uppmanas att skicka filen i ett standardformat 

Den som tagit emot filen 

Felaktiga uppgifter i register vilka tillkommit 
genom skrivfel, räknefel eller motsvarande 

Efter rättning  Den som rättar 

Register, liggare, listor och andra tillfälliga 
förteckningar som har tillkommit för att 
underlätta myndighetens arbete 

Vid inaktualitet Förutsatt att de saknar betydelse när det gäller att 
dokumentera myndighetens verksamhet, att förstå 
ett ärendes beredning och beslut, att återsöka 
handlingar eller att upprätta samband inom arkivet 

Den som ansvarar för registret, 
liggaren, listan eller den tillfälliga 
förteckningen 

Användarinstruktioner Vid inaktualitet När den ersätts av en ny eller inte längre behövs för 
användning eller drift av IT- systemet. 
Avser instruktioner, manualer, mallar och 
rutinbeskrivningar riktade till användare 

Den som upprättat instruktionen 

Fotografier, ljud- och bildupptagningar Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte har betydelse för att 
dokumentera verksamheten eller tillför ett ärende 
sakuppgift 

Den som hanterar fotografiet eller 
upptagningen 

Presentationer och bildspel Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte har betydelse för att 
dokumentera verksamheten eller tillför ett ärende 
sakuppgift 

Den som hanterar presentationen 
eller bildspelet 
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Posthantering 
 

Handlingstyp 
 

Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Handlingar som endast tillkommit för kontroll 
av postbefordran 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte längre behövs som 
bevis för att en försändelse har inkommit till eller 
utgått från myndigheten och att de inte påförts 
anteckning som tillfört betydande sakuppgift 
Inlämningskvitton, mottagnings- och 
delgivningsbevis 

Den som ansvarar för den enskilda 
försändelsen eller 
posthanteringen i verksamheten. 

Fullmakter för postöppning Vid inaktualitet  Den som innehar fullmakten 

 

Eposthantering 
Se även kapitlet Allmänt förekommande handlingar 

 

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Skräppost eller meddelanden som innehåller 
virus 

Omedelbart  Skräpposthanteringssystemet eller 
användaren. 
Ska också meddelas Dataservice, 
Borås Stad  

Epostlistor Vid inaktualitet Den lista som användaren hanterar i sin in- och 
utkorg. Uppgifter tas bort i samband med gallring 
och rensning av epost. 

Användaren 
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Telefoner och surfplattor 
 

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Listor över inkomna eller utgående samtal Vid inaktualitet Samtalslistor i mobiltelefon och motsvarande Varje anställd ansvarig för att 
hantera sina listor 

Handlingar som inkommit till myndigheten i 
form av ljudmeddelande i röstbrevlåda, 
telefonsvarare eller motsvarande 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte tillför ett ärende 
sakuppgift eller behövs för att dokumentera 
verksamheten. Då ska tjänsteanteckning göras och 
tillföras övriga handlingar i ärendet eller 
dokumentationen 

Användaren 

SMS eller andra meddelanden i text eller bild 
inklusive eventuella bilagor (bilder, 
skärmdumpar etc) 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte tillför ett ärende 
sakuppgift eller behövs för att dokumentera 
verksamheten. Då ska tjänsteanteckning göras och 
tillföras övriga handlingar i ärendet eller 
dokumentationen 

Användaren 

Historik och elektroniska spår som lagras då 
olika program (appar) används på telefon eller 
surfplatta 

Vid inaktualitet  Användaren 
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Webbmöten, nätverk, forum, projektarbetsplatser och samarbetsytor 
 

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Konversationshistorik Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte tillför ett ärende 
sakuppgift eller behövs för att dokumentera 
verksamheten. Då ska tjänsteanteckning göras och 
tillföras övriga handlingar i ärendet eller 
dokumentationen.  
Snabbmeddelanden via till exempel Skype, Lync, 
Teams och liknande 

Användaren 

Kontaktlistor Vid inaktualitet När kontaktuppgifterna inte behövs längre. 
Uppgifter om kontakter som hanteras när 
funktioner för snabbmeddelanden, webbmöten 
med mera används 

Användaren 

Kontaktuppgifter och profilinformation Vid inaktualitet Profiluppgifter på projektarbetsplats, nätverk eller 
forum 

Användaren 

Meddelanden, inlägg och liknande Vid inaktualitet Meddelanden och inlägg på samarbetsytor som 
Teams eller liknande 
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Spår av internet- och datoranvändning 

 

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Elektroniska spår som visar vilka webbsidor som 
har besökts 

Vid inaktualitet Webbhistorik: Tidigare besökta webbplatser Datoranvändaren 

Kopior av webbsidor som lagras i syfte att 
åstadkomma snabbare åtkomst 

Vid inaktualitet Temporary Internet Files Datoranvändaren 

Lösenord Vid inaktualitet Filer som webbplatser sparar lokalt på datorn för 
att spara personliga inställningar 

Datoranvändaren 

Formulärdata Vid inaktualitet Filer som webbplatser sparar lokalt på datorn för 
att spara personliga inställningar 

Datoranvändaren 

Cookies Vid inaktualitet Filer som webbplatser sparar lokalt på datorn för 
att spara personliga inställningar 

Datoranvändaren 

Tillfälliga elektroniska spår som sparas för att 
underlätta internetanvändning eller 
kommunikation 

Vid inaktualitet Sessionskakor (Session Cookie). 
När applikationen, webbsidan eller webbläsaren 
stängs ner 

Sker med automatik 

Spår efter användning i olika typer av systemfiler Vid inaktualitet Exempel: thumbs.db Datoranvändaren 

Temporära filer Vid inaktualitet  Datoranvändaren 

 

Skrivare 
 

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Temporära filer Vid inaktualitet  Den som administrerar skrivaren 
och hanterar inställningar 

Loggar Vid inaktualitet  Den som administrerar skrivaren 
och hanterar inställningar 

  



Gallringsbeslut 
Datum: 2020-08-31 

Diarienummer: 2020/SKF0157 
Sida 8 (8) 

 
Sociala medier 

 

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Kommentarer och inlägg, som inte rör 
verksamheten, på sociala medier 

Vid inaktualitet  Personer som administrerar det 
aktuella kontot 

Kommentarer eller meddelanden av stötande eller 
kränkande karaktär som inkommer via sociala 
medier 

Vid inaktualitet  Personer som administrerar det 
aktuella kontot 

Direktmeddelanden Vid inakutalitet Under förutsättning att de inte tillför ett ärende 
sakuppgift eller behövs för att dokumentera 
verksamheten. Då ska tjänsteanteckning göras 
och tillföras övriga handlingar i ärendet eller 
dokumentationen 

Personer som administrerar det 
aktuella kontot 

 
 



Tjänsteskrivelse 
Direktionen 

Ärende: 6 
Datum: 2020-09-03 

Diarienummer: 2020/SKF0159 
Sida 1 (1) 

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

Informationshanteringsplan 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen godkänner föreslagen informationshanteringsplan. Den ersätter tidigare beslutad 
dokumenthanteringsplan från 2010 
 

 

Ärendebeskrivning 
I informationshanteringsplanen redovisas vilka allmänna handlingar/information som finns inom 
Direktionens område och hur dessa ska hanteras. Den beskriver hur de ska förvaras och var, om de 
ska bevaras (sparas för all framtid) eller gallras (förstöras), efter vilken tid de får gallras och om de 
innehåller uppgifter som är sekretessbelagda (hemliga). Det hela syftar till att de allmänna 
handlingarna/informationen hanteras strukturerat och enhetligt sätt och säkerställa att lagar och 
andra påbud efterlevs. 

Beslutsunderlag 
Informationshanteringsplan 



Informationshanteringsplan 
Datum: 2020-09-09 

Diarienummer: 2020/SKF0159 
Sida 1 (2) 

 
Informationshanteringsplan 

Inledning 
Den information som skapas inom kommunal verksamhet är en värdefull tillgång. En väl planerad informationshantering är förutsättningen för att förmedla 
information inom organisationen effektivt, underlätta allmänhetens insyn och bevara information som dokumenterar verksamheten för framtiden. Arkiven är en 
del av vårt kulturarv. 
 
Informationshanteringsplanen styr hur de allmänna handlingarna inom en verksamhet ska hanteras genom hela dess livscykel; från att de inkommer eller 
upprättas till dess de ska arkiveras eller gallras. Informationshanteringsplanen ingår i internkontrollarbetet och utvärderas och revideras vartannat år. Planen är i 
sin helhet gemensam för alla verksamheter inom förbundet. 

Lagar och förordningar 
Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap 
Tryckfrihetsförordningen är en av grundlagarna. Andra kapitlet handlar om allmänna handlingars offentlighet. Det betyder att allmänheten har rätt att ta del av 
myndigheters handlingar. Här slås fast vad som är allmän handling och vad som gäller för att kunna ta del av dem. Enligt lag (TF, OSL 5 kap, Arkivlagen §5) ska 
allmänna handlingar hållas ordnade så att de snabbt kan återsökas.  
 
Arkivlagen (1990:782) 
Bestämmelser om myndigheters arkiv finns i arkivlagen. Arkivlagen säger att en myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens 
verksamheter och handlingar som särskilt tagits om hand för arkivering. Myndigheten ska vårda och göra arkivet tillgängligt enligt arkivlagen. Det innebär bland 
annat att skydda informationen mot manipulation och obehörig åtkomst. 
  
Arkivförordningen (1991:446) 
Arkivförordningen talar bland annat om när handlingar är arkiverade. Exempelvis ska handlingar arkiveras när ett ärende slutbehandlats eller när de är 
färdigställda. Poster/anteckningar är arkiverade så fort de förts in i diarium, journal eller register. 
 
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
Offentlighets- och sekretesslagen behandlar registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Här återfinns bestämmelser om tystnadsplikt 
och förbud att lämna ut allmänna handlingar. En handling kan endast beläggas med sekretess om ett utlämnande skulle leda till skada eller men. Beslutet måste 
baseras på en paragraf i sekretesslagen. Sekretessen ska bedömas vid varje enskilt fall. Exempel på handlingar där sekretessbelagda uppgifter kan förekomma är 
upphandlingar, rehabiliteringsärenden, personakter, protokoll enskilda ärenden, m fl. Se OSL 19 kap.3 §. 



Informationshanteringsplan 
Datum: 2020-09-09 

Diarienummer: 2020/SKF0159 
Sida 2 (2) 

 
Diarieföring/registrering 
I alla förbundets verksamheter och projekt förekommer handlingar som diarieförs/registreras. Alla diarieförda handlingar behandlas på samma sätt och tas därför 
upp kollektivt i den gemensamma planen. Diarieförda handlingar bevaras som regel. Handlingar som innehåller uppgifter som skyddas av sekretess har ett absolut 
registreringskrav. Det är viktigt att notera att epost som kommer in eller skickas ut hanteras på samma sätt som traditionellt postbefordrade handlingar. Är de 
inkomna eller upprättade och fordrar åtgärd, ska de diarieföras eller arkiveras. 

Bevaras, gallras eller rensas  
När det i planen anges att en handling ska bevaras innebär detta att den ska sparas för all framtid och levereras till Stadsarkivet enligt särskild överenskommelse. 
Handlingar som behövs för att förstå ett ärende, eller en händelse, ska tas omhand för arkivering. Varje anställd ansvarar för sina pärmar och mappar i datorn. 
 
Grundregeln är att allmänna handlingar bevaras men i vissa fall kan handlingar behöva gallras, dvs förstöras. Om inte annat följer av lag eller förordning beslutar 
myndigheten om gallring i sitt arkiv. Informationshanteringsplanen är ett gallringsbeslut, vilket innebär att allmänna handlingar som inte är medtagna i planen, 
inte får gallras.  
 
Innan ett ärende arkiveras ska de handlingar eller uppgifter som inte ska tillhöra arkivet rensas ut. Det gäller sådana handlingar som inte tillfört ärendet sakuppgift 
och handlingar som blivit inaktuella efter att ett slutligt exemplar framställts eller ett arbete fullbordats. Det är inte handlingens utseende utan innehållet som 
avgör om de ska arkiveras eller inte. Om den tillför ärendet något nytt ska även den mest oansenliga lapp bevaras. Ärenderensning bör ske så snart som möjligt 
eftersom det i efterhand blir mycket svårare att avgöra vilka papper som ska sparas och inte. Handläggaren ansvarar för att ärendena rensas. 
 
Viktigt att tänka på att när ett ärende avslutas eller handlingar av andra anledningar arkiveras, blir alla handlingar allmänna.  



Informationshanteringsplan
Godkänd av Direktionen 2020-09-18

Område Handling Registrering Sekretess
Förvaringsplats/ 

Sorteringsordning
Medium

Bevaras/
Gallringsfrist 

Anmärkning

Namnet på handlingen/informationen Visar om 
registrering görs i 
diariet (D), 
systematiskt (S) 
eller i specifikt 
system

Hänvisning till 
sekretess-
bestämmelse

Förklarar var 
handlingen förvaras 
och hur handlingen 
är sorterad

Visar om 
handlingen 
förvaras som 
papper, digitalt 
eller både och

Visar om 
handlingen 
bevaras för all 
framtid eller 
förstörs efter en 
viss tid. 
Gallringsfrist 2 år 
betyder 2 år efter 
utgången av det 
kalenderår då 
handlingen 
upprättades

Övrig information om handlingen 
eller generella kommentarer

1 Styra och leda förbundet

1.1 Styrdokument
Arkivbeskrivning D Arkivskåp Papper Bevaras
Arvodesreglemente D Arkivskåp Papper Bevaras
Attestförteckning D Arkivskåp Papper Bevaras
Delegation och arbetsordning Direktionen och 
Delregionalt politiskt samråd Närvårdssamverkan

D Arkivskåp Papper Bevaras

Delegation och arbetsordning styrgrupp Navet D Arkivskåp Papper Bevaras
Delegationsordning Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund

D Arkivskåp Papper Bevaras

Förbundsordning inkl arkivreglemente D Arkivskåp Papper Bevaras
Internkontrollplan D Arkivskåp Papper Bevaras
Namnteckningsprover S Arkivskåp, SKF010 Papper Bevaras

1.2 Politisk process
Politiska val S Arkivskåp, SKF001 Papper Bevaras

Kallelser Direktion samt Delregionalt politiskt samråd S
Pärm kronologiskt i 
arkiv

Papper Bevaras

Kallelser beredningar S Arkivskåp, SKF011 Papper Bevaras

Protokoll Direktionen S
Pärm kronologiskt i 
arkiv, webben

Papper/digitalt Bevaras

Direktionen har beslutat om gallring av handlingar av tillfälligt eller liten betydelse, dnr 2020/SKF0157. Innan gallringen kan verkställas ska kontroll ha gjorts av ansvarig för att garantera att gallringen inte medför förlust av betydelsebärande information 
eller möjligheten att fastställa autenciteten samt att gallringen inte möter hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde.
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Protokoll Delregionalt politiskt samråd S
Pärm kronologiskt i 
arkiv

Papper Bevaras

Minnesanteckningar beredningar S Arkivskåp, SKF011 Papper Bevaras
Underlag för beslut Direktion D Arkivskåp Papper Bevaras

Delegationsbeslut S
Pärm kronologiskt i 
arkiv

Papper Bevaras

Protokollsutdrag till beslutsärende Direktionen D Arkivskåp Papper Bevaras Läggs till respektive ärende

1.3 Planering, finansiering och uppföljning
Budget och verksamhetsplan D Arkivskåp, webben Papper/digitalt Bevaras

Rekvirering av medel Visma Pärm tjänsterum Papper 7 år
Hanteras som 
kundfakturor/bokföringsunderlag

Ansökan särskild finansiering uppdrag och projekt D Arkivskåp Papper Bevaras
Tertialrapport D Arkivskåp Papper Bevaras
Delårsrapport D Arkivskåp Papper Bevaras
Årsredovisning D Arkivskåp Papper Bevaras
Revisionsrapport D Arkivskåp Papper Bevaras

2 Administrera förbundets verksamhet

Ekonomi
2.1 Bokföring, redovisning, moms och skatt

Kontoförteckning/kostnadsställeförteckning/ 
projektförteckning

Visma Visma Digitalt Vid inaktualitet

Verifikationer Visma
Pärm tjänsterum, 
nummerordning

Papper 7 år

Följesedlar S Pärm tjänsterum Papper 2 år
Efter avstämning mot fakturan. 
Navet: Sparas med fakturakopia

Inbetalningar Visma Pärm tjänsterum Papper 7 år
Kontoutdrag bank S Pärm tjänsterum Papper 7 år
Kundfakturor med underlag Visma Pärm tjänsterum Papper 7 år
Kundinbetalningar Visma Pärm tjänsterum Papper 7 år
Leverantörsfakturor Visma Pärm tjänsterum Papper 7 år
Huvudbok Visma Visma Digitalt 7 år
Momsredovisning Visma Pärm tjänsterum Papper/digitalt 7 år
Skattedeklarationer/arbetsgivardeklaration Skatteverket Pärm tjänsterum Papper/digitalt 7 år

Räkenskapssammandrag SCB S
Pärm tjänsterum, 
kronologiskt

Papper Bevaras Digitalt på SCB:swebbplats

2.2 Upphandling

Direktupphandling, alla underlag D
Visma 
Direktupphandling, 
Arkivskåp

Papper/digitalt Bevaras

Upphandling - vinnande leverantör
D

OSL 19:3
OSL 31:16

Visma 
Direktupphandling, 
Arkivskåp

Papper/digitalt Bevaras
Sekretess under pågående 
upphandling. Förfrågningsunderlag, 
anbud, utvärdering, beslut, avtal
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 - Annons om pågående upphandling
 - Bevis om avsändningsdatum
 - Tidning/urklipp
 - Sändlistor
 - Ansökan om att få lämna anbud
 - Anbud
 - Skatte- och registreringskontroll
 - Soliditetsupplysningar
 - Tilldelningsmeddelande, kopia
 - Tjänsteanteckningar
 - Korrespondens
 - Klagomål
- Företagspresentation

Visma 
Direktupphandling

OSL 19:3
OSL 31:16

Visma 
Direktupphandling

Digitalt 4 år

Sekretess under pågående 
upphandling. När vinnande anbud 
antagits kan övriga anbud gallras efter 
angiven gallringstid. 

Överklagande D
Visma 
Direktupphandling, 
Arkivskåp

Papper/digitalt Bevaras

2.3 Avtal

Leverantörsavtal Avtalsförteckning

Pärm kronologiskt i 
arkiv. Navet pärm 
kronologiskt i 
tjänsterum

Papper
2 år efter 
inaktualitet

Avtal/överenskommelser politiska beslut D Arkivskåp Papper Bevaras

Avtal/överenskommelser tjänstemannabeslut Avtalsförteckning
Pärm kronologiskt i 
arkiv

Papper Bevaras
Avtal kopplade till specifika 
projekt/upphandlingar läggs till 
respektive ärende i diariet

Avtal/överenskommelser tjänstemannabeslut 
Medarbetarcentrum

S
Pärm kronologiskt på 
tjänsterum

Papper Bevaras

Avtal/överenskommelser tjänstemannabeslut 
Närvårdssamverkan

S Arkivskåp, SKF008 Papper Bevaras

Personal
2.4 Rekrytering

Annonser lediga tjänster S SP Digitalt Vid inaktualitet
Anställningsavtal S Personalakt Papper Bevaras
Ansökningshandlingar, ej erhållen tjänst S Outlook Digitalt 2 år
Ansökningshandlingar, erhållen tjänst S Personalakt Papper Bevaras

Spontanansökningar S
Pärm kronologiskt i 
respektive 
verksamhet

Papper Vid inaktualitet

Lönebidrag, beslut och handlingsplan S Personalakt Papper Bevaras

2.5 Under anställning
Anmälan om bisyssla S Personalakt Papper Bevaras

Tjänstgöringsintyg Hanteras av Löneservice, Borås Stad

Arbetsgivarintyg Hanteras av Löneservice, Borås Stad
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Försäkringskassans förfrågan om anställds inkomst och 
årsarbetstid

Hanteras av Löneservice, Borås Stad

Semesterväxling, information D Arkivskåp Papper Bevaras

Semesterväxling, avtal S
Löneservice/ SP 
personnamn

Papper/digitalt 2 år
Original hos Löneservice, Borås Stad, 
kopia på SP

LAS, alla typer av handlingar S Personalakt Papper Bevaras
Ex anmälan om företrädesrätt, besked 
till arbetstagare, erbjudande om ny 
anställning, svar från arbetstagare

Kvittenser datorer, nycklar, telefoner etc. S
Pärm i arkiv. 
Navet: Pärm i 
tjänsterum

Papper
2 år efter 
anställningens 
upphörande

2.6 Försäkringsärenden personal
Tillbudsanmälan S Personalakt Papper Bevaras
Arbetsskada, godkänd/ej godkänd D OSL 39:2 Personalakt Papper Bevaras
Arbetsskadeansökan, kopia D OSL 39:2 Personalakt Papper Bevaras
Läkarintyg D OSL 39:2 Personalakt Papper Bevaras
Rehabiliteringsutredning D OSL 39:2 Personalakt Papper Bevaras
Dödsfall S Personalakt Papper Bevaras

2.7 Personalutveckling  och personalvård
Utvecklingssamtal, anteckningar S Ansvarig chef Papper Vid inaktualitet
Arbetsmiljöenkät, sammanställning S Pärm i arkiv Papper Bevaras
Protokoll från skyddsrond S Pärm i arkiv Papper Bevaras
Personalsociala handlingar D OSL 39:1

OSL 39:2
Personalakt Papper 2 år efter 

anställningens 
upphörande

Anteckningar från samtal om t ex 
misstänkta alkoholproblem eller 
andra frågor av personlig karaktär

Anhöriglistor/kontaktpersoner S
SP samt pärm i 
reception

Papper/digitalt Vid inaktualitet Uppdateras löpande

Friskvårdsbidrag med underlag Visma Pärm tjänsterum Papper/digitalt 7 år Hanteras som leverantörsfaktura

2.8 Pension och avslutande av anställning
Pensionsansökan med bilagor S Personalakt Papper Bevaras
Uppsägning personal S Personalakt Papper Bevaras
Avgång ur tjänst, egen uppsägning S Personalakt Papper Bevaras

2.9 Löneadministration

Kontrolluppgifter Hanteras av Löneservice, Borås Stad

Lönelista/lönespecifikation Visma
Pärm tjänsterum, 
skatteredovisning

Papper/digitalt 7 år Hanteras av Löneservice, Borås Stad

Reseräkningar S
Löneservice/SP 
personnamn

Papper/digitalt 2 år
Original på Löneservice, Borås Stad, 
kopia på SP

Körjournal S
Löneservice/SP 
personnamn

Papper/digitalt 2 år
Original på Löneservice, Borås Stad, 
kopia på SP

Personligt utlägg S
Löneservice/SP 
personnamn

Papper/digitalt 2 år
Original på Löneservice, Borås Stad, 
kopia på SP

Ledighetsanmälan Hanteras av Löneservice, Borås Stad
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Sjukanmälan Hanteras av Löneservice, Borås Stad

Lönebidrag, administration Visma Pärm tjänsterum, 
nummerordning

Papper 7 år

Arvoden S
Löneservice/pärm i 
arkiv

Papper
2 år Underlag för arvode, förlorad inkomst 

etc. Original på Löneservice, kopia i 
pärm

Lönerevision, listor S SP Digitalt 3 år

2.10 Samverkan

Protokoll APT S Arkivskåp, SKF002, SP Papper/digitalt Bevaras
Original bevaras, digitalt gallras efter 
2 år

Protokoll samverkansgrupp, MBL-protokoll samt 
förhandlingsprotokoll med bilagor

S Arkivskåp, SKF002 Papper Bevaras

Samverkansavtal D Arkivskåp Papper Bevaras

Administration och kansli
2.11 Dokumenthantering

Begäran om utlämnande av allmän handling D Arkivskåp Papper Bevaras
Diarium med register S SP/pärm i arkiv Digitalt/papper Bevaras
Informationshanteringsplan D Arkivskåp Papper Bevaras

2.12 Förteckningar och instruktioner

Förteckning över datorer
IT-portalen

S
IT-portalen/SP Digitalt Vid inaktualitet

Kansliet + MC: IT-portalen
Navet:SP

Förteckning över program samt användare IT-portalen IT-portalen Digitalt Vid inaktualitet

Instruktioner och handböcker, manualer och lathundar S Tjänsterum/SP Papper/digitalt Vid inaktualitet

2.13 Media och material

Egenproducerat informationsmaterial S
Pärm i arkiv
Navet: SP

Papper Bevaras

Ett arkivexempel bevaras. Tryck, 
foton, program, videofilmer, 
broschyrer och annan information 
som rör verksamheten

Pressmeddelanden och debattartiklar S Pärm i arkiv Papper Bevaras
Publicering på webb och sociala medier S Digitalt Vid inaktualitet Informationen uppdateras löpande

3 Verkställa förbundets uppdrag

3.1 Fördelning av medel
Tillväxtmedel, ansökan och reviderad ansökan D Arkivskåp Papper Bevaras
Tillväxtmedel, beslut D Arkivskåp Papper Bevaras
Tillväxtmedel, styrdokument D Arkivskåp Papper Bevaras
Tillväxtmedel, rekvisitioner S Pärm tjänsterum Papper 7 år

3.2 Projekt
Projektansökan D Arkivskåp Papper Bevaras
Uppdragsbeskrivningar D Arkivskåp Papper Bevaras
Minnesanteckningar S SP Digitalt Vid inaktualitet
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Projektdokumentation D Arkivskåp Papper Bevaras Projektplan, protokoll, delrapporter, 
slutrapporter samt övrig unik 
dokumentation som behövs för att 
förstå projektet

Projektredovisning - tid och kostnader S Pärm tjänsterum Papper 7 år eller enligt 
EU-program

3.3 Kurser och konferenser
Budget, kalkyler S SP handläggare Digitalt 2 år
Deltagarlista S SP handläggare Digitalt 2 år
Kursanmälningar S SP handläggare Digitalt 2 år
Kursinbjudan S SP handläggare Digitalt 2 år
Kursprogram S SP handläggare Digitalt 2 år
Utvärdering kurs/konferens, sammanställning Esmaker

S
Esmaker, SP 
handläggare

Digitalt 2 år

Övriga handlingar i samband med kurs/konferens, ex 
utbildningsmaterial

S SP handläggare Digitalt 2 år

3.4 Övrig dokumentation i förbundets 
verksamhet

Rapporter/utredningar och dylikt upprättade i 
förbundets namn

D Arkivskåp Papper Bevaras
Även rapporter producerade av 
externa konsulter

Handlingsplaner D Arkivskåp Papper Bevaras

Rekommendationer till medlemskommunerna D Arkivskåp Papper Bevaras

Utfärdade av förbundet i anslutning 
till avtal mellan kommunalförbund m 
fl. eller i samband med andra avtal 
som påverkar medlemskommunerna

Förfrågningar till medlemskommuner S SP handläggare Digitalt Vid inaktualitet Kartläggning etc.
Remisser/yttranden D Arkivskåp Papper Bevaras
Skrivelser, uppvaktningar D Arkivskåp Papper Bevaras
Protokoll med bilagor/handlingar, styrgrupper S Arkivskåp Papper Bevaras
Protokoll/anteckningar med bilagor/ handlingar, nätverk S Tjänsterum Papper Bevaras

Medgivanden, Medarbetarcentrum Adcore OSL 39:1
Pärm tjänsterum, låst 
skåp

Papper/digitalt Vid inaktualitet

Utvärdering av verksamhet, enkät S
Pärm i arkiv
Navet: Pärm i 
tjänsterum

Papper Vid inaktualitet

Granskning och mognadsmatris, Dataskyddsombud S Arkivskåp/SP Papper/digitalt Bevaras

Rutin, formulär, protokoll, 
åtgärdslistor, rapport, 
metodstöd/instruktion 
mognadsmatris

Genomförda konsekvensbedömningar, 
Dataskyddsombud

S Arkivskåp/SP Papper/digitalt Bevaras
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Systemförteckning

IT-system Beskrivning Anmärkning
Adcore Administrativt system samt matchning av lediga tjänster Medarbetarcentrum
EsMaker System för enkäter, anmälningsformulär och nyhetsbrev
Excel Diariet hanteras i excel

Heroma
Personal- löneadministrationssystem. HR- och lönesystem med schema- 
och bemanningshantering Används av förbundet, tillhör Borås Stad

IT-portal 2.0
System för att administrera och beställa konto, program, datorer och 
kringutrustning mm Används av förbundet, tillhör Borås Stad

Kom & Gå Tidsregistreringstjänst kopplad till Heroma Används av förbundet, tillhör Borås Stad
Outlook Epostklient och kalender i Microsoft Office 365
Teams och SharePoint Dokument- och informationslagring i Microsoft 365
SiteVision Cloud Webbpubliceringssystem som används för borasregionen.se Del av boras.se

Visma administration 1000
Ekonomisystem. Fakturahantering samt rapportverktyg för att följa upp 
ekonomin

Visma direktupphandling System för direktupphandlingar



Tjänsteskrivelse 
Direktionen 

Ärende: 7 
Datum: 2020-08-31 

Diarienummer: 2020/SKF0150 
Sida 1 (1) 

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

Revidering av delegationsordning 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Föreslagen revidering av delegationsordningen antas 
 

 

Ärendebeskrivning 
Till följd av organisationsförändring på kommunalförbundet från och med 1 september 2020 föreslås 
delegationsordningen revideras.  
 
Av delegationsordningen framgår även förbundsdirektörens vidaredelegation. 
 
Nuvarande attestförteckning föreslås gälla innevarande år och revideras i samband med budget 
2021. 

Beslutsunderlag 
Delegationsordning Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 



Delegationsordning 
Datum: 2020-08-26 

Diarienummer: 2020/SKF0150 
Sida 1 (3) 

 
 

 
 

Delegationsordning Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Delegationsbeslut 
Enligt kommunallagen (KL) 6 kap. 37 § får Direktionen uppdra åt presidiet, ett utskott, en enskild 
ledamot eller ersättare att besluta på Direktionens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Direktionen får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§. 
 
Det går inte att fatta gemensamma beslut. Exempelvis kan en grupp anställda eller en grupp bestående 
av anställda och förtroendevalda gemensamt inte fatta beslut. 
 
Om Direktionen uppdrar åt förbundsdirektören att fatta beslut, får Direktionen överlåta åt 
förbundsdirektören att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom förbundet att besluta istället, så kallad 
vidaredelegation (7 kap.  6 §).  Delegat som erhåller beslutanderätt genom vidaredelegation kan inte för 
egen del överlåta beslutanderätten vidare. 
 
Beslut som fattas på delegation såväl som vidaredelegation ska anmälas till Direktionen. 
 
Förbundsdirektören har rätt att när som helst återkalla lämnad vidaredelegation. Återkallelsen kan göras 
generellt eller i ett visst ärende. Rätten att återkalla lämnad vidaredelegation tillkommer även 
Direktionen med hänsyn till dess övergripande ansvar för verksamheten. Ett beslut som har fattats med 
stöd av delegation kan inte återtas. Förbundsdirektören och/eller Direktionen har ingen 
omprövningsmöjlighet av fattade beslut. 

Beslut eller verkställighet 
Beslut kan enligt kommunallagen enbart fattas av förbundsdirektionen eller delegat med stöd av 
delegationsreglerna. Vid beslut finns ett tolkningsutrymme och möjlighet för beslutsfattaren att välja 
olika alternativ. Beslut kan alltid överklagas. 
 
Verkställighet innebär "faktiskt handlande" eller beslut som fattas enligt i förväg fastställda direktiv och 
som inte innehåller några moment av självständig bedömning från beslutsfattaren. Enligt 
kommunallagens förarbeten nämns som exempel på ren verkställighet interna frågor om inköp, 
fastighetsförvaltning och personaladministration. Sådana åtgärder betraktas inte som beslut i 
kommunalrättslig mening utan som verkställighetsåtgärder. 
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Delegationsordning 
 
Kommunalförbundets firma tecknas, förutom av Direktionen samfällt, även av ordförande och 
förbundsdirektör var för sig. 
 

 Ärende Delegerat till Vid förfall 
delegeras till 

1 Beslut i ärende som inte kan anstå till nästa 
Direktionsmöte och där beslutanderätten inte 
delegerats till annan 

Ordförande 1e vice ordförande 
2e vice ordförande 

2 Beslut om utgivande av ersättning till förtroendevald 
enligt förbundets arvodesbestämmelser 

Ordförande 1e vice ordförande 
2e vice ordförande 

3 Uppdrag till ledamöter och ersättare i Direktionen om 
deltagande i kurser, konferenser, studieresor och 
annan utbildning 

Ordförande 1e vice ordförande 
2e vice ordförande 

4 Avskrivning av kundfordringar Ordförande1 1e vice ordförande 
5 Förhandla och besluta om lön och andra ersättningar 

för förbundsdirektören 
Ordförande 1e vice ordförande 

2e vice ordförande 
6 Yttrande på inkommen remiss/skrivelse som inte kan 

anstå till nästa Direktionsmöte 
Presidiet  

7 Beslut avseende förstudiemedel upp till 60 000 kr Ordförande BH7 Vice ordförande 
BH7 

8 Ingå/underteckna och säga upp avtal om tjänsteköp, 
service och liknande inom beslutade budgetramar 

Förbundsdirektör Administrativ chef 

9 Beslut om inköp, investeringar och kostnader inom 
beslutad verksamhet och projekt 

Förbundsdirektör Administrativ chef 

10 Beslut om anställning, uppsägning, lön och andra 
förmåner för personal inom beslutad verksamhet och 
projekt 

Förbundsdirektör2 Administrativ chef 

11 Beslut avseende omplacering av projektmedel inom 
verksamhetsområdet upp till tre (3) basbelopp, 
tillväxtmedel 

Förbundsdirektör Administrativ chef 

12 Beslut om att bifalla eller avslå ansökan om förlängd 
projekttid, tillväxtmedel 

Förbundsdirektör  

13 Beslut om att godkänna eller avslå avvikelse från 
projektplan, tillväxtmedel 

Förbundsdirektör  

14 Beslut om offentlig/hemlig handling Förbundsdirektör  
15 Beslut att fastställa arkivorganisation Förbundsdirektör  
16 Överklagande och processföring3 Förbundsdirektör Administrativ chef 
17 Firmatecknare för förbundet Förbundsdirektör Administrativ chef 

 
  

 
1 I samråd med förbundsdirektör 
2 Verksamhetschef för Navet science center tillsätts i samråd med styrgruppen för Navet 
3 Att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter iaktta, väcka, utföra, fullfölja och bevaka 
förbundets talan samt ta emot delgivningar och anta eller förkasta förlikningsförslag 
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Förbundsdirektörens vidaredelegation 
 

 Ärende Delegerat till Vid förfall 
delegeras till 

1 Ingå/underteckna och säga upp 
avtal om tjänsteköp, service och 
liknande inom beslutade 
budgetramar inom beslutad 
verksamhet och projekt 

Administrativ chef 
Verksamhetschef Navet 
Verksamhetschef Medarbetarcentrum 
Teamchef Välfärd och Kompetens 
Teamchef Projekt och Tillväxt 

Förbundsdirektör 
Bitr vc Navet 
Förbundsdirektör 
Förbundsdirektör 
Förbundsdirektör 

2 Beslut om inköp, investeringar och 
kostnader inom beslutad 
verksamhet och projekt 

Administrativ chef 
Verksamhetschef Navet 
Verksamhetschef Medarbetarcentrum 
Teamchef Välfärd och Kompetens 
Teamchef Projekt och Tillväxt 

Förbundsdirektör 
Bitr vc Navet 
Förbundsdirektör 
Förbundsdirektör 
Förbundsdirektör 

3 Beslut om anställning, uppsägning, 
lön och andra förmåner för 
personal inom beslutad 
verksamhet och projekt 

Administrativ chef 
Verksamhetschef Navet 
Verksamhetschef Medarbetarcentrum 
Teamchef Välfärd och Kompetens 
Teamchef Projekt och Tillväxt 

Förbundsdirektör 
Bitr vc Navet 
Förbundsdirektör 
Förbundsdirektör 
Förbundsdirektör 

4 Beslut avseende omplacering av 
projektmedel inom verksamhets-
området upp till ett (1) basbelopp, 
tillväxtmedel 

Teamchef Projekt och Tillväxt Förbundsdirektör 

5 Beslut om att bifalla eller avslå 
ansökan om förlängd projekttid, 
tillväxtmedel 

Teamchef Projekt och Tillväxt Förbundsdirektör 

6 Beslut om att godkänna eller avslå 
avvikelse från projektplan, 
tillväxtmedel 

Teamchef Projekt och Tillväxt Förbundsdirektör 

7 Beslut om offentlig/hemlig 
handling 

Administrativ chef Förbundsdirektör 

 
 



Tjänsteskrivelse 
Direktionen 

Ärende: 8 
Datum: 2020-08-31 
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Linda Bergholtz, Administrativ chef 
linda.bergholtz@borasregionen.se 
Telefon: 0729-649697 

Ordförande i Direktionen adjungeras till beredningarna 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar att ordförande för Direktionen ska kunna adjungeras till beredningarna vid 
behov 
 

 

Ärendebeskrivning 
Presidiet föreslår att ordförande för Direktionen ska kunna adjungeras till beredningarna vid behov. 
 



Tjänsteskrivelse 
Direktionen 

Ärende: 9 
Datum: 2020-08-31 

Diarienummer: 2020/SKF0156 
Sida 1 (1) 

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

Sammanträdestider 2021 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Sammanträdestider för 2021 fastställs enligt presidiets förslag 
 

 

Ärendebeskrivning 
Presidiet har tagit fram förslag till sammanträdestider för Direktionen 2021. Sammanträdestiden är 
satt till kl 9.00-12.00 undantaget ett heldagssammanträde under våren och ett under hösten.   
 
12 februari 
16 april kl 9-16 
4 juni 
10 september 
22 oktober kl 9-16 
10 december 
 
Förslag på sammanträdestider för presidiet samt de båda beredningarna bifogas materialet. 

Beslutsunderlag 
Årshjul 2021 



 

 

ÅRSHJUL 2021 

 

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Presidium 3 feb kl 13-16 
 

Direktion 12 februari 
Årsredovisning 2020 
Beslut om tilldelning tillväxtmedel  
 

Presidium 6 april 

Direktion 16 april kl 9-16  
Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR) 
 

Presidium 25 maj  

Direktion 4 juni  
Tertialuppföljning per den 30 april 2021 

Presidium 12 oktober 

Presidium 30 november kl 13-16 

BHU presidium: 22/1, 26/2, 21/5, 2/7, 24/9, 19/11 
BHU: 2/2, 9/3, 1/6, 31/8, 5/10, 7/12 
Västkoms AU: 22/1, 26/2, 21/5, 2/7, 24/9, 19/11 
Västkom: 2/2, 9/3, 1/6, 31/8, 5/10, 7/12 
SRO: 22/1, 26/2, 21/5, 2/7, 24/9, 19/11 

Övrigt  
Sammanträdestid kl 9-12 om ej annat 
anges 
 

12 maj 
Beredning Välfärd & Kompetens 
Beredning Hållbar utveckling, BH7 

17 mars 
Beredning Välfärd & Kompetens  
Beredning Hållbar utveckling, BH7  

Direktion 22 oktober kl 9-16 
Delårsbokslut per den 31 augusti  
Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR) 
 

Direktion 10 december  
Budget 2022 

1 september  
Beredning Välfärd & Kompetens 
Beredning Hållbar utveckling, BH7  
 

17 november  
Beredning välfärd & Kompetens 
Beredning Hållbar utveckling, BH7 

  Direktion 10 september  

Presidium 1 september kl 13-16 

6 oktober 
Beredning Välfärd & Kompetens 
Beredning Hållbar utveckling, BH7 
 

3 februari 
Beredning Välfärd & Kompetens  
Beredning Hållbar utveckling, BH7  

17 mars kl 13-16 
Beredning Välfärd & Kompetens samt skolchefer 
 

12 maj kl 13-16 
Beredning Välfärd & Kompetens samt förvaltningschefer välfärd 
 

6 oktober kl 13-16 
Beredning Välfärd & Kompetens samt 
förvaltningschefer välfärd 
 

17 november kl 13-16 
Beredning Välfärd & Kompetens samt skolchefer 



     

 

Regeringsbeslut 
 
 
2020-06-25 
I2020/01827/TP 
  
 

I 1 
  

Näringsdepartementet 
 
  

 

Trafikverket  
 
781 89 Borlänge 
 
m.fl. 
 

 

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-411 36 16 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 
E-post: i.registrator@regeringskansliet.se 

 

Uppdrag att ta fram inriktningsunderlag inför 

transportinfrastrukturplanering för en ny planperiod 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag inför 

den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa planperioder 

2022–2033 och 2022–2037, enligt vad som anges under rubriken Uppdraget 

nedan. 

Luftfartsverket och Sjöfartsverket ska bistå med fakta och bedömningar för 

att Trafikverket ska kunna ta fram ett trafikslagsövergripande inriktnings-

underlag. Trafikanalys ska bistå Trafikverket med kompetens vid analyser av 

olika styrmedel. Naturvårdsverket och Statens energimyndighet ska vid 

behov bistå med kompetens vid klimat- och energirelaterade analyser. Vid 

behov ska även Konjunkturinstitutet bistå med synpunkter kring olika 

styrmedels kostnader och effekter. Trafikverket ska samråda med regionerna 

och Gotlands kommun som är länsplaneupprättare. Vid behov ska Trafik-

verket även samråda med andra myndigheter som Trafikverket bedömer är 

berörda. 

Trafikverkets inriktningsunderlag ska redovisas till Regeringskansliet 

(Infrastrukturdepartementet) senast den 30 oktober 2020. Trafikverket ska 

samtidigt remittera redovisningen till berörda remissinstanser. Av remis-

skrivelsen ska framgå att remissyttrandena ska lämnas till Regeringskansliet 

(Infrastrukturdepartementet) senast den 29 januari 2021.  
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Uppdraget 

Syfte och utgångspunkter 

Syftet med uppdraget är att ge regeringen ett underlag för bedömning av 

ekonomiska ramar för möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen för 

perioden 2022–2033 respektive 2022–2037. Regeringen avser sedan i en 

proposition till riksdagen lämna förslag till en ny planperiod och ekonomiska 

ramar för åtgärder i transportinfrastrukturen som följer av regeringens 

inriktning för transportsystemets utveckling. Ekonomiska ramar ska inne-

fatta myndigheternas ordinarie och författningsreglerade arbete med bl.a. 

informationssäkerhet, robusthet, krisberedskap i fredstid, m.m. Åtgärder 

specifikt inom totalförsvaret bereds inom Regeringskansliet inför en 

kommande försvarspolitisk proposition. När riksdagen har slagit fast plan-

period och ekonomiska ramar följer åtgärdsplanering i syfte att ta fram en ny 

nationell plan och länsplaner för transportinfrastrukturen.  

Utgångspunkten för uppdraget är att den statliga transportinfrastrukturen i 

hela landet ska utvecklas och förvaltas så att det övergripande transport-

politiska målet och de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen med därtill 

hörande etappmål nås. Klimatomställningen ska genomsyra politiken. 

Klimatmålen ska nås. Därför är klimatmålen även en central utgångspunkt 

för för den statliga transportinfrastrukturplaneringen. Regeringen bedömer 

att för att det övergripande transportpolitiska målet ska kunna nås behöver 

funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för hänsynsmålet. 

Riksdagen har beslutat om ett klimatmål för transportsektorn. Målet innebär 

att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska 

minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. Ska klimat-

målet nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för 

hänsynsmålet. Med detta avses att den samlade utvecklingen inom transport-

systemet ska leda till att klimatmålet för transporter nås. Det innebär inte att 

varje enskild åtgärd som vidtas i transportsystemet måste bidra till att upp-

fylla klimatmålet. Målet att Sverige 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av 

växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp, innebär 

att växthusgasutsläppen från flera sektorer, inklusive transportsektorn i 

princip kommer att behöva vara noll senast 2045. För att transportsektorn 

ska bidra till nettonollutsläpp 2045 går det inte att styra ensidigt mot målet 

till 2030. En politik som siktar mot 2045 behöver på ett tydligare sätt väga in 

långsiktiga perspektiv om ökad transporteffektivitet, så som planering av 

bostäder, bebyggelse och infrastruktur. Utöver det behöver förutsättningar 
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skapas för en snabb elektrifiering av transporter och överflyttning av 

transporter till energi- och klimateffektiva transportsätt. 

Ett trafikslagsövergripande förhållningssätt, fyrstegsprincipen, samt de av 

riksdagen fastställda transportpolitiska principerna, ska vara vägledande för 

Trafikverkets genomförande av uppdraget. Trafikverket har möjlighet att 

med finansiering från den nationella trafikslagsövergripande planen för 

transportinfrastrukturen och länsplanerna genomföra vissa steg 1 och steg 2-

åtgärder i infrastrukturen. Regeringen avser att i större utsträckning prioritera 

kostnadseffektiva åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av 

transportsätt (steg 1) samt åtgärder som medför ett mer effektivt nyttjande 

av befintlig infrastruktur (steg 2). Även relevanta strategier och handlings-

planer som beslutats av regeringen och riksdagen ska beaktas i genom-

förandet av uppdraget, liksom regeringens ambition att flytta över 

transporter från väg och flyg till järnväg, sjöfart, gång, cykel- och 

kollektivtrafik. 

I januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, 

anges bland annat att ”Den beslutade nationella planen för infrastruktur 

2018–2029 med investeringar i vägar och järnvägar i hela landet på 700 

miljarder ska fullföljas. Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas 

så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och i 

anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med moderna och 

hållbara kommunikationer. Den breda finansieringsdiskussionen mellan sju 

riksdagspartier ska återupptas och utgöra utgångspunkten för det fortsatta 

arbetet med projektet. Det ska ske fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra 

Sverige och planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska 

intensifieras.” 

Regeringen har genom beslut denna dag uppdragit åt Trafikverket att 

redovisa uppdaterade och kompletterande uppgifter angående nya 

stambanor för höghastighetståg för sträckorna Stockholm–Göteborg och 

Stockholm–Malmö (dnr I2020/01828/TP). Utbyggnaden av nya stambanor 

ska ske på ett kostnadseffektivt sätt och med beaktande av samhälls-

ekonomisk lönsamhet, samt inom en kostnadsram på 205 miljarder kronor, i 

2017 års prisnivå. Banorna ska ge korta restider som främjar en tydlig över-

flyttning av resor från flyg till tåg. Utbyggnaden av nya stambanor ska ske i 

en takt som ekonomin tillåter.  
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Vidare ska inriktningsunderlaget beakta omvärldsförutsättningar, som 

teknisk och digital utveckling och övrig samhällsutveckling, utvecklingen av 

internationella transportstråk och system, utvecklingen av EU:s regelverk 

och andra internationella regelverk och samarbeten, allt i den mån det är 

relevant för det svenska transportsystemet. Elektrifiering av fordonsflottan 

ska beaktas. Regeringen har i budgetpropositionen för 2020 (prop. 

2019/20:1 utg.omr. 22) redogjort för sin intention att ta fram en långsiktig 

plan för uppförande och utbyggnad av elvägar. Vidare har regeringen 

betonat vikten av att effektivisera och optimera användningen av existerande 

infrastruktur. Förutsättningarna för transporter varierar i stor utsträckning 

mellan olika delar av landet. Inriktningsunderlaget ska beakta även detta.  

Trafikverkets förslag till inriktning och redovisning av uppdraget 

Trafikverket ska, utifrån de förutsättningar som beskrivs nedan, analysera 

och redovisa ett förslag till fördelning av den ekonomiska planeringsramen 

för planperioden 2022–2033 respektive för planperioden 2022–2037 som 

effektivt uppfyller det syfte och de utgångspunkter som beskrivs ovan. 

Trafikverkets förslag till fördelning ska tas fram  mot bakgrund av nu 

gällande ekonomiska planeringsram, som uppgår till 622,5 miljarder kronor 

för 12 år, samt redovisa hur inriktningen förändras om den befintliga 

ekonomiska ramen för de två alternativa planperioderna ökas respektive 

minskas med 20 procent. Trafikverkets bedömning ska utgå från nu gällande 

ekonomiska ramar för förvaltningsanslag samt redovisa hur nämnda ökning 

eller minskning av anslagen för åtgärder i transportinfrastrukturen påverkar 

förvaltningsanslag. 

Om inget särskilt anges ska alla kostnadsuppgifter redovisas i 2017 års pris-

nivå. Trafikverket ska så långt det är möjligt använda sig av aktuellt och 

kvalitetssäkrat underlag, t.ex. för samhällsekonomiska värderingar men också 

för miljökonsekvenser och sociala konsekvenser etc.  

Förslaget till fördelning av den ekonomiska planeringsramen för respektive 

period ska baseras på ett scenario som innehåller redan beslutade och 

aviserade styrmedel och åtgärder inom transportsektorn, samt därtill 

antaganden om ytterligare styrmedel och åtgärder som hållbart och kostnads-

effektivt leder till att växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom 

inrikes luftfart) minskar med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 

2010 och bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av 

växthusgaser till atmosfären. Detta innebär också att de samhällsekonomiska 
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kalkylerna ska beräknas utifrån ett trafikarbete som är förenligt med detta 

scenario. Med ytterligare åtgärder avses här åtgärder som till sin karaktär inte 

omfattas i nationell plan för transportinfrastruktur. De ytterligare styrmedel 

och åtgärder som antas för att nå klimatmålen förutsätts ta rimlig hänsyn till 

möjligheterna att nå andra samhällsmål. 

Trafikverket ska bedöma tillkommande finansiering utöver den ekonomiska 

planeringsramen såsom intäkter från banavgifter, trängselskatt och 

infrastrukturavgifter samt medfinansiering. Trafikverket ska redovisa hur 

mycket medel som beräknas finnas tillgängliga från dessa tillkommande 

finansieringskällor under planperioden samt om dessa nivåer påverkas i 

någon väsentlig grad av inriktningens utforming 

Följande ska särskilt redovisas: 

• Den ekonomiska planeringsramens fördelning tillsammans med en 

tydlig beskrivning och motivering till föreslagen fördelning. Särskilt 

angelägna åtgärdstyper inom områdena forskning och innovation, 

trimnings- och miljöåtgärder, namngivna investeringar, övrig 

utveckling som bl.a. inkluderar informations- och kunskapshöjande 

åtgärder, respektive vidmakthållande järnväg och vidmakthållande 

väg ska beskrivas. Åtgärder som utgör en del av de nya stambanorna 

för höghastighetståg ska specificeras. Drift- och underhållskostnader 

ska för planperioden redovisas för befintlig infrastruktur respektive 

för objekt som bedöms öppnas för trafik under planperioden.  

• Gjorda antaganden om omvärldsförutsättningar samt hur dessa 

antaganden motiveras utifrån aktuell forsknings- och kunskaps-

underlag. Trafikverket ska särskilt redovisa antaganden om teknisk- 

och digital utveckling i form av t.ex. intelligenta transportsystem, 

automatisering, uppkopplad mobilitet, elektrifiering och drivmedel. 

• Gjorda antaganden vad gäller styrmedel och andra åtgärder inom 

transportsektorn. Antaganden om ytterligare samhällsekonomiskt 

effektiva och hållbara styrmedel och åtgärder, utöver redan beslutade 

ska, utifrån aktuell forsknings- och kunskapsunderlag, tydligt 

motiveras och beskrivas, inklusive effekter på möjligheten att uppnå 

övriga miljömål, övriga transportpolitiska mål och andra samhällsmål, 

samt möjliga synergieffekter. Beskrivningen ska inkludera vilka 

styrmedel och åtgärder Trafikverket själva råder över helt eller delvis 

respektive vilka som ligger utanför Trafikverkets rådighet.  
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• Hur person- och godstransporterna kan förväntas utvecklas per 

trafikslag och för de trafikslag där det är relevant även per 

transportsätt givet beslutade styrmedel och åtgärder inom transport-

sektorn respektive vid antaganden om ytterligare styrmedel och 

åtgärder. Hur Trafikverkets prognoser över trafikutvecklingen 

tidigare har stämt med verklig trafikutveckling ska beskrivas.  

• En bedömning av den samlade årliga drift- och underhållskostnaden 

för alla namngivna objekt i gällande plan för perioden 2018–2029 

samt för tillkommande investeringar i namngivna objekt enligt 

föreslagen inriktning, från och med det år då alla objekten har 

öppnats för trafik. Redovisningen ska specificera den del som kan 

hänföras till de nya stambanorna för höghastighetståg. 

• Bedömda effekter och måluppfyllelse i förhållande till de transport-

politiska målen av inriktningen som helhet respektive av planerings-

ramens fördelning på olika åtgärdstyper. Målkonflikter ska belysas. 

Om inriktningen innehåller delar som inte bedöms vara samhälls-

ekonomiskt lönsamma ska detta tydligt motiveras. Icke prissatta 

effekter ska vägas in och redovisas på ett tydligt sätt.  

• Om Trafikverket bedömer att styrmedlen/åtgärderna kan väntas ha 

mer än marginella makroekonomiska effekter ska dessa effekter 

beskrivas. 

• Vilka betydande osäkerheter som föreligger för och i analyserna samt 

hur resultaten bedöms påverkas av dessa. I detta ingår att redogöra 

för hur den bedömda kostnadsutvecklingen i föreslagen inriktning är 

omhändertagna i de ekonomiska ramarna. 

• Geografiska skillnader och konsekvenser ska redovisas i analyserna 

där så är relevant och möjligt. 

För de redovisningspunkter som anges ovan där en upp till 20 procent ökad 

eller minskad ekonomisk planeringsam bedöms få effekter ska även detta 

kommenteras. Av redovisningen ska det även framgå vilka, eller hur stora 

delar av, åtgärdstyper som i prioritetsordning tillkommer eller faller bort vid 

de angivna planeringsramarna. 

Trafikverket ska analysera och redovisa vilka ekonomiska resurser för 

vidmakthållande, inklusive bärighet och tjälsäkring och reinvesteringar, för 

det statliga järnvägs- respektive vägnäten som Trafikverket bedömer är 

nödvändiga för att under respektive planperiod dels upprätthålla dagens 
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funktionalitet dels säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 

hållbar transportförsörjning i enlighet med de transportpolitiska målen. Om 

det bedöms förekomma ett eftersatt underhåll ska det specificeras. Om 

Trafikverkets föreslagna fördelning av medel inom angiven ram inte 

motsvarar Trafikverkets redovisade bedömning av behoven för hantering av 

ett tidigare eftersatt underhåll ska Trafikverket även ange hur stor skillnaden 

är, skälen för att dessa inte föreslås hanteras inom respektive planperiod 

samt bedöma på vilket sätt den transportpolitiska måluppfyllelsen skulle 

förändras om behoven i sin helhet kunde uppfyllas.  

Hållbarhetsaspekter ska integreras genom att vid framtagandet av förslaget 

till fördelning av ekonomisk ram beakta sociala, miljömässiga och 

ekonomiska effekter. Målsynergier ska eftersträvas. Hur hållbarhets-

aspekterna har integrerats ska beskrivas och även belysas i Trafikverkets 

motivering av sitt förslag Det övergripande transportpolitiska målet är att 

säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transport-

försörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Regeringen 

bedriver ett aktivt arbete med att minska klyftorna i samhället och uppnå det 

övergripande jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha 

samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Transportinfrastrukturen 

kan genom sin utformning bidra till det. Transportsystemet ska vara 

jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 

Utvecklingen av transportsystemet bör främja att både män och kvinnor kan 

ta del av det på lika villkor och medverka till att ge alla, oavsett exempelvis 

socioekonomisk situation, eller var man bor i landet, en grundläggande 

tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet. Effektbedömningarna ska 

därför inkludera effekter på jämställdhet och socioekonomiska aspekter. 

Utöver klimatomställningen är utarmningen av biologisk mångfald den 

största miljöutmaningen just nu. Effekter för biologisk mångfald ska beaktas 

vid planering och utformning av infrastrukturåtgärder då transport-

infrastrukturen och trafiken har stor påverkan på landskapets och dess 

ekologiska funktion. Effektbedömningarna ska bl.a. även inkludera effekter 

för tillväxt och bostadsbyggande samt effekter för olika typer av regioner 

och storstäder, andra städer, lands- och glesbygder. Trafikverket ska redovisa 

resultatet av detta arbete, hur det har genomförts samt eventuella möjliga 

åtgärdstyper som bidrar till ökad måluppfyllelse.  
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Kompletterande analyser om transportpolitisk måluppfyllelse 

Trafikverket ska genomföra kompletterande analyser av sådana styrmedel 

och åtgärder, inklusive åtgärder som kan omfattas av den ekonomiska 

planeringsramen, som inte specifikt prioriterats i den analyserade 

inriktningen men som bedöms som kostnadseffektiva för att uppnå olika 

delar av de transportpolitiska målen.  

De kompletterande analyserna ska så långt som möjligt redovisas så att 

jämförelser av resultaten kan göras, dels sinsemellan, dels i förhållande till 

den analyserade inriktningen. Detta innebär inte nödvändigtvis att alla 

kompletterande analyser behöver genomföras med samma precision. 

Känslighetsanalyser  

För att kunna analysera och föreslå en inriktning för transportinfrastrukturen 

behöver Trafikverket göra ett antal antaganden om transportsektorns 

framtida utveckling och vad som påverkar den. Sådana antaganden om 

omvärldsförutsättningar och utformning och effekter av olika styrmedel och 

andra åtgärder inom transportsektorn är osäkra.  

Trafikverket ska därför genomföra känslighetsanalyser av de faktorer, och 

kombinationer av faktorer, som har särskild stor betydelse för transport-

sektorns utveckling och möjligheterna att nå de transportpolitiska målen. 

Prisutvecklingen i branschprisindex bör särskilt analyseras utifrån historisk 

utveckling och hur en liknande utveckling skulle påverka den föreslagna 

inriktningen samt hur det kan påverka den prisuppräkning som Trafikverket 

tillämpar. Slutsatser bör också dras om vilken inverkan olika alternativa 

utvecklingar för dessa faktorer kan få för hur den ekonomiska planerings-

ramen bör fördelas under den kommande planeringsperioden.  

Känslighetsanalyserna ska så långt som möjligt redovisas så att jämförelser 

av resultaten kan göras, dels sinsemellan, dels i förhållande till den 

analyserade inriktningen och de kompletterande analyserna. Detta innebär 

inte nödvändigtvis att alla känslighetsanalyser behöver genomföras med 

samma precision. 
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Övriga förutsättningar inför fortsatt planeringsprocess 

Samordning med övriga aktörer i samhällsplaneringen 

För att infrastrukturåtgärder ska kunna genomföras effektivt och ge god 

måluppfyllelse behöver den nationella infrastrukturplaneringen samspela väl 

med den fysiska samhällsplaneringen i stort. Nära kopplingar finns till annan 

infrastrukturplanering som större hamnar och flygplatser, stadsutveckling 

och bostadsplanering, med mera. Trafikverket ska därför beskriva hur 

samordning med annan fysisk planering på lokal och regional nivå kommer 

att hanteras i den fortsatta planeringen.  

Regioner och Gotlands kommun – länsplaneupprättare 

Trafikverket ska utforma inriktningsunderlaget efter samråd med regionerna 

samt Gotlands kommun så att de kan bidra med bedömningar och fakta. De 

är länsplaneupprättare och ansvarar för regional utveckling i respektive län 

och har därför en central roll i arbetet med transportsystemet.  

Det finns enligt regeringens upfattning ett behov av att analyser och 

underlag inför kommande åtgärdsplanering för nationell plan och läns-

transportplaner i ökad usträckning bör samordnas med regionala strategier 

och planer. Trafikverket ska upplysa regionerna och Gotlands kommun om 

när deras underlag behöver vara Trafikverket till handa för att kunna beaktas 

i kommande nationella åtgärdsplanering. 

Befintlig infrastruktur och åtgärder i nationell plan 

Trafikverket ska övergripande analysera och beskriva hur vidmakthållande av 

befintlig transportinfrastruktur respektive planering och utformning av 

åtgärder som ingår i den gällande nationella planen för transport-

infrastrukturen för perioden 2018–2029 kan bidra till att transportsystemet 

utformas och används på ett sätt som leder till ökad transporteffektivitet och 

till att att utsläppen av växthusgaser minskar respektive genererar så lite 

växthusgasutsläpp som möjligt, samtidigt som de transportpolitiska målen 

och syftena med de beslutade investeringarna uppfylls.  

Säkerställa framtida kompetensförsörjning 

Regeringen har identifierat att kompetensförsörjningen inom infrastruktur-

branschen kan påverka förutsättningarna för att planera och genomföra 

investeringar, reinvesteringar och underhåll enligt den föreslagna 



 

10 (11) 

 
 

inriktningen och därför ska Trafikverket lämna en beskrivning av 

konsekvenser och eventuella åtgärder som kostnadseffektivt kan bidra till att 

säkerställa kompetensförsörjning. 

Kostnad för namngivna åtgärder i gällande plan för perioden 2018–2029 

Trafikverket ska för de namngivna åtgärder som ingår i gällande plan för 

perioden 2018–2029, redovisa vilka ekonomiska resurser som bedöms 

nödvändiga under planperioden 2022–2033 respektive 2022–2037. 

Eventuella namngivna åtgärder i gällande plan som inte beräknas kunna 

slutföras till och med 2033 respektive 2037 ska redovisas inklusive 

bedömning av objektens totala kostnad (statliga medel), kostnad som 

inträffar efter 2033 respektive 2037 samt bedömning av när objektet tidigast 

kan öppnas för trafik. Redovisningen ska göras separat för de namngivna 

objekt som utgör en del av de nya stambanorna för höghastighetståg. 

Finansiell styrning 

Trafikverket ska beakta den pågående översyn av regeringens finansiella 

styrning av Trafikverket som Ekonomistyrningsverket genomför efter 

uppdrag av regeringen den 23 januari 2020 (dnr I2020/00186/US) och 

analysera vilka befintliga anslag som bör utgöra grunden för en nationell plan 

inom transportområdet. 

På regeringens vägnar 

  

Tomas Eneroth  

 Helena Braun Thörn 
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Uppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att i enlighet med vad som anges under 

rubriken Uppdraget redovisa uppdaterade och kompletterande uppgifter 

angående nya stambanor för höghastighetståg för sträckorna Stockholm–

Göteborg och Stockholm–Malmö inom en total investeringsram på 

205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå.  

En delredovisning av uppdraget, där övergripande systemkonsekvenser 

redovisas, ska lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) 

senast den 31 augusti 2020. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet 

(Infrastrukturdepartementet) senast den 28 februari 2021.  

Uppdraget 

Trafikverket ska redovisa uppdaterade kostnader och samlade effekt-

bedömningar för olika relevanta och kostnadseffektiva alternativ för nya 

stambanor för höghastighetståg på sträckorna Stockholm–Göteborg och 

Stockholm–Malmö inom en total investeringsram på 205 miljarder kronor, i 

2017 års prisnivå. En utgångspunkt är att alternativen ska ge korta restider 

som främjar en tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg samt öka 

kapaciteten för person- och godståg i den totala järnvägsanläggningen. 

Analysen ska innehålla en bedömning av möjliga järnvägskorridorer-

/linjesträckningar, alternativa hastighetsstandarder och tekniska 

utformningar för olika delar av banan, samt alternativ för lokalisering och 

utformning av stationslägen och bibanor. Hittills utfört planerings- och 

utredningsarbete ska vara en utgångspunkt, men också andra alternativ bör 

kartläggas och, om de är samhällsekonomiskt eller klimatmässigt mer 

effektiva, analyseras. Av redovisningen ska framgå hur olika alternativ kan 
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påverka kostnadsskattningarna gällande investering respektive drift och 

underhåll, samhällsekonomisk lönsamhet samt dess bidrag till att uppfylla de 

transportpolitiska målen.  

 

Trafikverket ska redogöra för vilken effekt olika alternativ bedöms ha på 

långväga respektive kortväga resande och på godstransporter samt hur väl de 

nya stambanorna integreras med den befintliga järnvägsanläggningen. 

Möjlighet till trafikering för bl.a. långväga persontågstrafik, trafik med 

snabba regiontåg, pendeltågstrafik samt godstrafik ska beskrivas liksom en 

bedömning av möjligheten att bedriva kommersiellt lönsam trafik med 

höghastighetståg för de olika alternativen. Effekter på restider och 

möjligheten till överflyttning av resor från flyg till tåg ska beskrivas. 

Av redovisningen ska, kopplat till de föreslagna alternativen, därutöver 

framgå:  

• kostnader för drift och underhåll inklusive livscykelkostnadsanalys, 

• påverkan på investeringskostnader av industriella metoder som t.ex. 

prefabricering, 

• risker i kostnadsutveckling samt övriga projektrisker, samt hur dessa är 

hanterade i beräkningarna,  

• klimatpåverkan under byggskede och driftstiden,  

• konsekvenser på bostadsbyggandet och bostadsmarknaden, inklusive 

konsekvenser för planeringen i berörda kommuner och regioner, 

• effekter för landskap, kulturmiljö och biologisk mångfald under 

byggskede och driftstiden,  

• tidpunkt för tidigast möjliga byggstart respektive trafikstart, samt 

• övriga konsekvenser. 

Uppdraget gäller systemet för nya stambanor som helhet och resultaten ska 

presenteras dels för hela systemet, dels uppdelat på relevanta delsträckor. 

Alla kostnader ska redovisas i prisnivå 2017. Uppdragets alla analyser ska 

tillvarata hittills genomfört planering- och utredningssarbete. Uppdraget är 

inte en del av den fysiska planeringsprocessen och ersätter således inte det 

arbete som ska göras i enlighet med de formella planläggnings- och 

prövningsprocesser som regleras i lagen om byggande av järnväg. 

Trafikverket ska vid genomförandet av uppdraget samråda med berörda 

kommuner och regioner. 
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För ett effektivt färdigställande av nya stambanor för höghastighetståg 

mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö ska arbetet med 

etapperna betraktas som ett sammanhållet projekt med en separat 

projektorganisation inom myndigheten. 

Skälen för regeringens beslut 

Regeringen har i beslut den 31 maj 2018 om fastställelse av nationell trafik-

slagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 

angett målet att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att 

Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman med 

moderna och hållbara kommunikationer med korta restider som främjar en 

tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg. Av beslutet framgår att 

utbyggnaden ska utgå från var och en av de tre ändpunkterna. I den 

nationella planen för perioden 2018–2029 ingår sträckorna Järna–Linköping 

(Ostlänken), Lund–Hässleholm samt Göteborg–Borås.  

Regeringen avser att säkerställa att utbyggnaden av nya stambanor sker på ett 

kostnadseffektivt sätt samt inom en kostnadsram på 205 miljarder kronor, i 

2017 års prisnivå. I januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen 

mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de 

gröna, anges bl.a. att ”den beslutade nationella planen för infrastruktur 

2018–2029 med investeringar i vägar och järnvägar i hela landet på 

700  miljarder ska fullföljas. Nya stambanor för höghastighetståg ska 

färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer 

längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med 

moderna och hållbara kommunikationer. Den breda 

finansieringsdiskussionen mellan sju riksdagspartier ska återupptas och 

utgöra utgångspunkten för det fortsatta arbetet med projektet. Det ska ske 

fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga 

Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras.” 

Utbyggnaden av nya stambanor ska ske med en hållbar finansiering med en 

mycket hög grad av kostnadskontroll i projektet i en takt som ekonomin 

tillåter.  

Trafikverket har nu hunnit längre i sin planering av nya stambanor för 

höghastighetståg jämfört med vid tidpunkten för tidigare redovisade 

kostnadsuppskattningar. Regeringen ser därför ett behov av en uppdaterad, 

samlad kostnadsbild och uppdaterade samlade effektbedömningar, inklusive 
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analyser av transportpolitisk måluppfyllelse etc., för hela systemet, med mera. 

Redovisningen syftar till att ge regeringen underlag för bland annat 

ställningstaganden kring fortsatt planeringsarbete och finansering av 

utbyggnad av nya stambanor.  

På regeringens vägnar 

  

Tomas Eneroth  

 Helena Braun Thörn 
 

 

Kopia till 

Statstrådsberedningen/SAM 

Justitiedepartementet/SSK 

Finansdepartementet/BA, SPN, KO och K 

Miljödepartementet/ME 

Näringsdepartementet/JL, SMF och RTL 

Kulturdepartementet/KL 

Infrastrukturdepartementet/US och TM 

 



Tjänsteskrivelse 
Direktionen 
Ärende: 12 

Datum: 2020-09-11 
Diarienummer: 2020/SKF0110 

Sida 1 (8) 
 
Karin Björklind, Regionutvecklare 
Karin.bjorklind@borasregionen.se 
Telefon: 0766-08 41 12 

Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021-2025 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kollektivtrafiknämnden har i sin årliga remiss till de delregionala kollektivtrafikråden inkluderat tre 
remisser: 

• Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021–2025 (denna remiss) 
• Målbild tåg 2028  
• Utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland. 

 
Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021–2025  
Västra Götalandsregionen har tagit fram ett förslag till trafikförsörjningsprogram 2021–2025. 
Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet för utvecklingen av 
kollektivtrafiken i regionen och medlemskommunerna inom varje delregion ges möjlighet att yttra sig 
över förslaget. Västra Götalandsregionen önskar svar på fem frågor.  

Det delregionala kollektivtrafikrådets synpunkter i korthet 
Fråga 1. Hur upplever ni den omarbetade målstrukturen? Är det tydligt hur målen för 
kollektivtrafiken bidrar till det övergripande målet om ökad andel hållbara resor? 
• Positivt att det övergripande målet är att öka andelen hållbara resor och en utveckling mot 

minskande CO2-utsläpp och att alltfler hållplatser och terminaler är anpassade för personer med 
funktionsnedsättning. Även komfort bör finnas med som en aspekt för att öka det hållbara 
resandet. 

• För att uppnå det övergripande målet om en ökad andel hållbara resor behövs en starkare 
samverkan mellan flera offentliga aktörer inom regionutveckling och över organisatoriska 
gränser. 

• Målnivåerna bör inte ändras pga de nya förutsättningarna efter pandemin, men arbetet med att 
uppnå dem är av en helt ny karaktär och behöver diskuteras.  

• För att matcha målstrukturen med målbild tåg 2028 bör år 2028 finnas med som ett målår i 
trafikförsörjningsprogrammet.  

• Behovet av kraftiga infrastrukturinvesteringar beskrivs som en förutsättning för att uppnå en 
attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik, hur ska dessa satsningar finansieras i tillräcklig 
omfattning för att nå upp till målen i programmet? 

• I programmet saknas ett tydligt ställningstagande kring vilka förändringar och förbättringar 
Västtrafik och VGR planerar att genomföra för att komma närmare målet.  

• DKR vill även betona att Landvetter flygplats kan komma att utvecklas till en framtida 
kollektivtrafiknod. 
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• Behovet av omställning till en hållbar region gör att det är viktigt med en helhetssyn över hur 

mobiliteten ska ske både i stad och på landsbygd. 
• För att utvidga arbetsmarknadsregioner är det viktigt att det satsas på järnvägsinfrastruktur, 

särskilt för landsbygdskommuner som har potential för ett ökat tågresande.  
• För att tillgodose resebehovet i glesa strukturer behövs lösningar som bygger på kombinerat 

resande och fokus på transporter till starka kollektivtrafikstråk.  
• I de glesare geografierna behöver attraktiva noder skapas för kombinerad mobilitet med god 

resenärsservice såsom parkering och olika möjligheter att utföra vardagsärenden.  
• Det behövs en översyn och utredning på möjliga samhällsbetalda resor för resenärer på 

landsbygden.  
• Det framgår inte vilket av de tre beskrivna scenarier som Västra Götaland ser som mest troligt 

eller hur dessa påverkat utformningen av programmet. 
 

Fråga 2. Är de övergripande planeringsstrategierna som ligger till grund för utbud av 
kollektivtrafik tydliga?  
• I programmet är planeringsstrategierna tydliga och utgår från starka stråk och stadstrafik, det 

framgår även att det är där ett ökat resande ska ske.  
• Programmet bör ge tydligare stöd vid olika avvägningar, till exempel då ökad efterfrågan krockar 

med minskad resurstillgång och det saknas formuleringar över vilken utveckling som behövs för 
att uppnå målen om ett ökat hållbart resande. 

• Det finns en ekonomisk och miljömässig rimlighet i att enbart erbjuda ett basutbud i glest 
befolkade områden, men denna skillnad i prioritering gör att landsbygden i hög grad lämnas 
utanför i målbilden. Regionen tar i trafikförsörjningsprogrammet inget ansvar för utvecklingen på 
landsbygden eller för att främja kombinerad mobilitet.  

• Inom det delregionala kollektivtrafikrådet i Boråsregionen finns en stark vilja att medverka till att 
de hållbara resorna ska öka och rådet ser ett behov av en mobilitetsstrategi istället för den 
mindre revidering av gällande program som föreslås.  

• För att nå turistmål och företag utanför tätorter är möjligheten att resa kollektivtrafik begränsad. 
För att erbjuda ett hållbart färdmedel till dessa målpunkter vill tjänstepersoner inom 
Boråsregionen delta i ett utvecklingsarbete där kollektivtrafiken kan samspela med annan 
mobilitet för att uppnå god tillgänglighet. 

• Det behövs ett utvecklingsarbete som ligger inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin 
om att knyta samman Västra Götaland (RUS).  

• Att inkludera en ökad andel resor med cykel och gång i programmet är en utmaning eftersom det 
är få åtgärder för att öka resandet som kollektivtrafikmyndigheten råder över. Det behövs en 
samverkan mellan kommuner och Trafikverket och att nya arbetsformer utvecklas. 

• Programmet behöver tydligare ta ställning för en sammankoppling med kollektivtrafiken i 
angränsande regioner så att länsgränsen inte utgör ett hinder för hållbart resande. 

 
Uppföljning 
• För att nå en god måluppfyllelse för regionen som helhet och i tid uppmärksamma avvikelser, 

förespråkar vi att utvecklingen följs upp även delregionalt och att statistik om resenärens val av 
linje, hållplats för på- och avstigning och byten inom kollektivtrafiken kvalitetssäkras. 

• En tillgänglig gemensam statistik, nedbruten på kommunal och mellankommunal nivå 
efterfrågas.  
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• Uppföljning försvåras också av årets pandemi och det är därför nödvändigt att påbörja ett 

utvecklingsarbete för hur uppföljningar ska göras framöver. Det behövs ett nuläge för 2020 som 
sedan kan utgöra bas för kommande uppföljningar.  

 
Fråga 3. Är det något område som saknas under genomförande?  
• Kopplingen mellan den regionala planen för transportinfrastrukturen i Västra Götaland och 

Trafikförsörjningsprogrammet är svag. Denna koppling behöver ingå i den revidering som nu 
startar inom nationell- och regional väginfrastruktur för att på så sätt ge förutsättningar till en 
bättre måluppfyllelse. 

• Det behövs en synkronisering av tidtabeller för tåg och buss så att det möjliggör byten mellan 
färdmedel vid knutpunkterna där dessa färdmedel möts. 

 
Fråga 4. På vilket sätt kan vi samverka mellan våra organisationer för att uppnå ökad andel 
hållbara resor? Hur kan er organisation bidra till att nå det övergripande målet? 
• Det behövs ett forum konkretare än dagens dialogforum och årshjulet. Här behöver Trafikverket 

inkluderas eftersom de är huvudman för delar av det statliga vägnätet som berörs.  
• Medlemskommunerna behöver ha en ökad insyn och vara delaktiga när region och trafikbolag 

tar beslut kring kommunens kollektivtrafik för sin planering och små kommuner kan behöva stöd 
och kunskap kopplat till kollektivtrafikfrågor. 

• Eftersom behovet av kollektivtrafik och mobilitet oftast inte stannar inom den egna kommunen 
måste frågorna lyftas och diskuteras i andra forum; delregionalt men även över länsgränserna. 
 

Fråga 5. På vilket sätt kan ni ha nytta av trafikförsörjningsprogrammet i er verksamhet? 
• Trafikförsörjningsprogrammet och andra fastställda dokument från Västra Götalandsregionen är 

underlag för kommunernas fysiska planering inklusive trafikplanering. 

Ärendebeskrivning 
Enligt samverkansformerna mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen ska kollektivtrafikens 
strategiska frågor hanteras i de delregionala kollektivtrafikråden och därför skickas utredningen nu ut 
på remiss. Samverkansformerna fastställer också att det är kollektivtrafikråden som är 
remissinstanser och inte de enskilda kommunerna. Det är därför viktigt att kollektivtrafikråden i 
remissvaret beskriver sin syn på förslagen inom remitterad utredning. 
 
Enligt önskemål som framkommit vid tidigare årliga avstämningar av trafikförsörjningsprogrammet 
skickas kollektivtrafiknämndens remisser samlat till DKR. Årets remiss innehåller:  

• Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021–2025 (denna remiss) 
• Målbild tåg 2028  
• Utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland. 

 
Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021–2025  
Västra Götalandsregionen har tagit fram ett förslag till trafikförsörjningsprogram 2021–2025. 
Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet för utvecklingen av 
kollektivtrafiken i regionen och medlemskommunerna inom varje delregion ges möjlighet att yttra sig 
över förslaget. 
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”Målstrukturen i programmet har omarbetats med en förhoppning att göra den tydligare med ett 
övergripande mål om ökad andel hållbara resor i Västra Götaland och tre målområden för 
kollektivtrafiken.” 
Fråga 1. Hur upplever ni den omarbetade målstrukturen? Är det tydligt hur målen för 
kollektivtrafiken bidrar till det övergripande målet om ökad andel hållbara resor?  
 
”Kapitlet om den strategiska inriktningen och genomförande behandlar både grunderna för 
trafikering och beskriver hur målen ska nås. Genomförandet innefattar befintliga målbilder och 
strategier för kollektivtrafiken i Västra Götaland, samt fyra utpekade områden för arbetet med att nå 
målen i programmet. Dessa fyra områden har prioriterats under de samråd som genomförts under 
framtagandet av programmet. För att uppnå det övergripande målet om en ökad andel hållbara 
resor behövs samverkan över våra organisatoriska gränser.”  
Fråga 2. Är de övergripande planeringsstrategierna som ligger till grund för utbud av 
kollektivtrafik tydliga?  
 
Fråga 3. Är det något område som saknas under genomförande?  
 
Fråga 4. På vilket sätt kan vi samverka mellan våra organisationer för att uppnå ökad andel 
hållbara resor? Hur kan er organisation bidra till att nå det övergripande målet?  
 
”Vår förhoppning är att trafikförsörjningsprogrammet ska vara användbart och ett stöd i ert arbete 
för frågor som rör kollektivtrafiken.” 
Fråga 5. På vilket sätt kan ni ha nytta av trafikförsörjningsprogrammet i er verksamhet? 

Det delregionala kollektivtrafikrådets synpunkter 
Fråga 1. Hur upplever ni den omarbetade målstrukturen? Är det tydligt hur målen för 
kollektivtrafiken bidrar till det övergripande målet om ökad andel hållbara resor?  
Kommunalförbundet ser positivt på att det övergripande målet är att öka andelen hållbara resor. Det 
är också positivt med en utveckling med minskande CO2-utsläpp och att alltfler hållplatser och 
terminaler är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Men komfort bör också finnas med 
som en aspekt för att öka det hållbara resandet, då bekvämlighet är en viktig faktor för resenärer vid 
val av transportmedel. Det bör ingå i de tre målområdena. 
 
För att uppnå det övergripande målet om en ökad andel hållbara resor behövs en starkare 
samverkan mellan flera offentliga aktörer inom regionutveckling och över organisatoriska gränser. All 
samhällsplanering för bostadsbyggande, verksamheter och infrastruktur behöver gå mot ett hållbart 
samhälle med goda möjligheter att resa för att leva, arbeta och studera. 
 
I spåren av pandemin är utgångsläget ett helt annat än när detta program togs fram. Målnivåerna 
bör inte ändras efter nya förutsättningar utan ligga kvar, men arbetet med att uppnå dem är av en 
helt ny karaktär och behöver diskuteras.  
 
För att matcha målstrukturen med målbild tåg 2028 bör år 2028 finnas med som ett målår i 
trafikförsörjningsprogrammet. Dessutom måste Västtrafik och kommunerna veta vilken 
färdmedelsfördelning de ska styra mot i respektive kommun då det inte finns uppsatta mål utöver 
den övergripande målsättningen. 
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Under indikatorn kopplad till målet om enkel, tryggt och inkluderande står ”Riktlinjer för personer 
med funktionsnedsättning implementeras”. Detta är inte en mätbar indikator utan bör istället ingå 
som en självklarhet i Trafikförsörjningsprogrammet. 
 
Behovet av kraftiga infrastrukturinvesteringar beskrivs som en förutsättning för att uppnå en 
attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik, där satsning på regionaltåg är viktigt för att öka 
attraktiviteten för kollektivtrafikresande. Men även med effektiviseringar kommer kollektivtrafiken 
behöva mer pengar, hur ska dessa satsningar ska finansieras i tillräcklig omfattning för att nå upp till 
målen i programmet? 
 
I programmet saknas ett tydligt ställningstagande kring vilka förändringar och förbättringar Västtrafik 
och VGR planerar genomföra för att komma närmare målet. Det finns en motsättning i att ta ett 
större grepp och inkludera även cykel och gång i målen, där ett stort ansvar läggs på enskilda 
personer och flera av de åtgärder som nämns (till exempel kombinerad mobilitet) ligger utanför 
Västtrafiks rådighetsutrymme.  
 
DKR vill även betona närheten till Landvetter flygplats och den potential som flygplatsen och Airport 
City har för att bli en kollektivtrafiknod. Detta inte minst för möjligheterna till resor i nord-sydlig 
riktning, i stället för att all regional trafik fortsatt leds via centrala Göteborg. Trafikförsörjnings-
programmet bör presentera ett resonemang och ställningstagande kring hur Landvetter flygplats kan 
komma att utvecklas till en framtida kollektivtrafiknod. 
 
Behovet av omställning 
I Västra Götalands ojämna geografi behöver kollektivtrafiken utvecklas för att säkerställa socialt och 
ekologiskt hållbar tillgänglighet för alla invånare, också i glesare delar av regionen, vilket de 
övergripande målen måste ta hänsyn till. Det är viktigt med en helhetssyn över hur mobiliteten ska 
ske både i stad och på landsbygd. 
 
För att utvidga arbetsmarknadsregioner och främja hållbar studie- och arbetspendling är det viktigt 
att det satsas på järnvägsinfrastruktur, särskilt för landsbygdskommuner som har potential för ett 
ökat tågresande. Men ett hållbart resande behöver ses i ett större sammanhang än enbart fokusering 
på arbets- och studiependling. Andelen resor för arbete och studier ligger kring hälften av det totala 
resandet (Trafikanalys). Det är också för arbets- och studieresor som kollektivtrafikandelen är högst. 
Andra typer av resor sker oftare med bil och resorna är dessutom i genomsnitt längre. För resenärer i 
glesare strukturer finns inte möjligheten att resa kollektivt för resor förutom arbets- och 
studiependling. 
 
Det tredje målet anger att de kollektivtrafiktrafikresor som idag har högre miljöpåverkan bör anses 
vara icke hållbara resor. Att köra linjedragen kollektivtrafik i glesare struktur är inte ett alternativ 
varken ekonomiskt eller miljömässigt eftersom de transporterar få resenärer. Där är en bilresa med 
privata fordon ett bättre alternativ och bränslet en viktig aspekt. För att tillgodose resebehovet i 
glesa strukturer behövs helt andra lösningar som bygger på kombinerat resande och fokus på 
transporter till starka kollektivtrafikstråk.  
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I de glesare geografierna behöver attraktiva noder skapas för kombinerad mobilitet med god 
resenärsservice såsom parkering och olika möjligheter att utföra vardagsärenden. Vi anser att 
kollektivtrafik utanför tätorter och starka stråk lyfts av Västra Götalandsregionen som ett nytt 
forsknings- och innovationsområde (tillsammans med övriga områden, sid 24). I kommunerna finns 
en stor drivkraft att arbeta med dessa frågor. 
 
På samma sätt behövs en översyn och utredning om möjliga samhällsbetalda resor för resenärer på 
landsbygden. En möjlig lösning för resenärer på landsbygden är att skolskjutstrafiken öppnas upp för 
allmänheten, där information om trafik/turer ska finnas med i tidtabeller och reseplaneraren. Enligt 
den kollektivtrafiklag som trädde i kraft 2012 ska varje regional kollektivtrafikmyndighet fatta beslut 
om allmän kollektivtrafik. Det gäller sådan kollektivtrafik som anses vara av allmänt intresse och som 
inte anses komma till stånd, eller inte i samma omfattning, utan ersättning från samhället. Vår 
förhoppning är att vi ska göra vår landsbygd mer levande genom att allmänheten ska kunna använda 
de resurser som redan idag finns i regionen. 
 
Utvecklingsprojekt Samordning med skolresor, utifrån lokala förutsättningar som Boråsregionen 
ingår i som en part behöver startas upp igen och drivas av Västra Götaland. 
 
I programmet finns tre scenarier beskrivna över tänkbar utveckling framåt, men det framgår inte 
vilket av dessa scenarier som Västra Götaland ser som mest troligt. Det framgår inte heller hur dessa 
har påverkat utformningen av programmet. 
 
Fråga 2. Är de övergripande planeringsstrategierna som ligger till grund för utbud av 
kollektivtrafik tydliga?  
Det delregionala kollektivtrafikrådet i Boråsregionen delar uppfattningen om att samhällets resurser 
måste användas effektivt och vara vägledande i planeringsprinciperna för kollektivtrafikutbudet. I 
programmet är planeringsstrategierna tydliga och utgår från starka stråk och stadstrafik, det framgår 
även att det är där ett ökat resande ska ske. Programmet bör ge tydligare stöd vid olika avvägningar, 
till exempel då ökad efterfrågan krockar med minskad resurstillgång och det saknas formuleringar 
över vilken utveckling som behövs för att uppnå målen om ett ökat hållbart resande. 
 
Det finns en ekonomisk och miljömässig rimlighet i att enbart erbjuda ett basutbud i glest befolkade 
områden, men denna skillnad i prioritering gör att landsbygden i hög grad lämnas utanför i 
målbilden. Regionen tar i trafikförsörjningsprogrammet inget ansvar för utvecklingen på landsbygden 
eller för att främja kombinerad mobilitet.  
 
Inom det delregionala kollektivtrafikrådet i Boråsregionen finns en stark vilja att medverka till att de 
hållbara resorna ska öka och rådet ser ett behov av en mobilitetsstrategi istället för den mindre 
revidering av gällande program som föreslås. Kollektivtrafiken är enbart en del i en större kontext för 
att lösa framtida mobilitet. 
 
För att nå olika turistmål inom Boråsregionens medlemskommuner är möjligheten att resa 
kollektivtrafik begränsad, särskilt i de fall dessa målpunkter ligger utanför någon av tätorterna, 
detsamma gäller för företag utanför tätorter. För att erbjuda ett hållbart färdmedel till dessa 
målpunkter vill tjänstepersoner inom Boråsregionen delta i ett utvecklingsarbete där kollektivtrafiken 
kan samspela med annan mobilitet för att uppnå god tillgänglighet. 
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I flera kommuner pågår försök med mobilitetslösningar med hjälp av olika tekniklösningar, men 
dessa är avgränsade till mindre försök och svåra att skala upp. Vi ser därför att det behövs ett 
utvecklingsarbete som ligger inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin om att knyta 
samman Västra Götaland (RUS). Vi är övertygade om att samverkan behövs för att utveckla 
kollektivtrafiken och det hållbara resandet tillsammans; både mellan olika nivåer inom Västra 
Götaland och med privata aktörer. 
 
Att inkludera en ökad andel resor med cykel och gång i programmet är en utmaning eftersom det är 
få åtgärder för att öka resandet som kollektivtrafikmyndigheten råder över. I programmet saknas 
beskrivningar om hur Västra Götaland ska arbeta med dessa färdmedel. Här behövs en samverkan 
mellan kommuner och Trafikverket och nya arbetsformer utvecklas. 
 
Kommunerna som ligger i Boråsregionens ytterområden är ofta en del av grannregionens 
arbetsmarknad. Programmet behöver tydligare ta ställning för en sammankoppling med 
kollektivtrafiken i angränsande regioner så att länsgränsen inte utgör ett hinder för hållbart resande. 
 
Uppföljning 
För att i slutändan nå en god måluppfyllelse för regionen som helhet och i tid uppmärksamma 
avvikelser förespråkar vi att utvecklingen följs upp även delregionalt. Det är inte bara vid 
neddragningar av trafik som statistiken är viktig utan också för att kommun, region och Västtrafik 
kontinuerligt ska kunna följa resandet samt justera trafiken för att möta resenärerna på bästa sätt. 
För att fatta korrekta beslut om trafikering behöver statistik om resenärens val av linje, hållplats för 
på- och avstigning och byten inom kollektivtrafiken kvalitetssäkras. 
 
En tillgänglig gemensam statistik, nedbruten på kommunal och mellankommunal nivå efterfrågas.  
Regionen och Västtrafik behöver presentera hur detta kan genomföras och spridas till kommunerna 
på ett kontinuerligt och uppföljbart sätt  
 
För flera av kommunerna inom Boråsregionen har eller kommer det att införas ett nytt 
kundräkningssystem (KRS) på bussarna. Det nya systemet räknar antalet av- och påstigande vid 
hållplatserna och skiljer sig mycket från tidigare sätt att räkna antalet resande med stämpelstatistik. 
Det nya systemet ger en mer tillförlitlig statistik men bidrar också till osäkerhet vid uppföljning av 
förändringar av antalet resande mellan åren. 
 
Uppföljning försvåras också av årets pandemi vilket inneburit ett minskat resande och mera digitala 
arbetssätt. Detta innebär att tidigare uppgifter om resande per år inte längre är relevanta för att följa 
resandeutvecklingen. Det är därför nödvändigt att påbörja ett utvecklingsarbete för hur 
uppföljningar ska göras framöver. Det behövs ett nuläge för 2020 som sedan kan utgöra bas för 
kommande uppföljningar.  
 
Resvaneundersökningar är den enda relevanta metoden som använts hittills. Men att förlita sig på 
resultat från dessa är förenat med stor osäkerhet, mycket på grund av privatpersoners ovilja att delta 
men också att resvanundersökningar är dyra att genomföra. De ger inte ett tillräckligt underlag för 
att få tillförlitliga uppgifter om förändring i resandet, speciellt inte när den fördelas på mindre 
geografier. 
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Fråga 3. Är det något område som saknas under genomförande?  
Det finns ingen uppenbar koppling mellan den regionala planen för transportinfrastrukturen i Västra 
Götaland och Trafikförsörjningsprogrammet. Hur de satsningar i vägtransportinfrastrukturen också 
får bästa effekt för att uppnå målen i trafikförsörjningsprogrammet och i vilken omfattning uteblivna 
satsningar också leder till minskad måluppfyllelse. Denna koppling behöver ingå i den revideringen 
som nu startar inom nationell- och regional väginfrastruktur. 
 
Sjukhusen inom Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) har en viktig funktion som både mål- och bytespunkt 
och bör ingå i trafikförsörjningsprogrammet. Här bör också Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) 
nämnas som också har en viktig funktion i det storregionala systemet då medlemskommunerna i 
Boråsregionen har flera resenärer som pendlar till och från dessa sjukhus. 
 
Det behövs en synkronisering av tidtabeller för tåg och buss så att det möjliggör byten mellan 
färdmedel vid knutpunkterna där dessa färdmedel möts, detta för att förbättra resenärens vilja att 
resa kollektivt. 
 
Fråga 4. På vilket sätt kan vi samverka mellan våra organisationer för att uppnå ökad andel 
hållbara resor? Hur kan er organisation bidra till att nå det övergripande målet?  
Det finns ett bra samarbete inom ramen för stadstrafikforum för Borås stadstrafik men motsvarande 
samarbete behövs för övrig kollektivtrafik i medlemskommunerna. Forumet ska diskutera utveckling 
av hållplatser, vändplatser och prioritering av busstrafik utmed viktiga stråk och noder och vara 
konkretare än dagens dialogforum och årshjulet. Här behöver Trafikverket inkluderas eftersom de är 
en viktig part som huvudman för delar av det statliga vägnätet som berörs.  
 
Medlemskommunerna behöver ha en ökad insyn och vara delaktiga när region och trafikbolag tar 
beslut kring kommunens kollektivtrafik för sin planering och små kommuner kan behöva stöd och 
kunskap kopplat till kollektivtrafikfrågor. 
 
Eftersom behovet av kollektivtrafik och mobilitet oftast inte stannar inom den egna kommunen 
måste frågorna lyftas och diskuteras i andra forum; delregionalt men även över länsgränserna. 
 
Fråga 5. På vilket sätt kan ni ha nytta av trafikförsörjningsprogrammet i er verksamhet? 
Trafikförsörjningsprogrammet och andra fastställda dokument från Västra Götalandsregionen är 
underlag för kommunernas fysiska planering inklusive trafikplanering. Det är viktigt att de 
målsättningar som finns hos regionen och kommunerna och återspeglar varandra och arbetssätten 
behöver fortsätta att utvecklas för att uppnå de gemensamma målen. 

Beslutsunderlag 
Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021-2025 remissversion 

Ärendets gång 
2020-08-26 Avstämning med det delregionala kollektrafiktrafikrådet för tjänstemän 
2020-09-02 Presentation och dialog i BH7 
2020-09-08 Boråsregionens presidium 

Expedieras till 
• Västra Götalandsregionen 
• Medlemskommunerna 
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Karin Björklind, Regionutvecklare 
Karin.bjorklind@borasregionen.se 
Telefon: 0766-08 41 12 

Målbild tåg 2028 inklusive storregional busstrafik  

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kollektivtrafiknämnden har i sin årliga remiss till de delregionala kollektivtrafikråden inkluderat tre 
remisser: 

• Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021–2025 
• Målbild tåg 2028 (denna remiss) 
• Utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland  

 
Målbild Tåg 2028 inklusive storregional busstrafik 
Västra Götalandsregionen, genom Kollektivtrafiknämnden, utreder utvecklingen av tågtrafiken och 
storregional busstrafik med fokus på delmål 2028 inom Målbild Tåg 2035. Utredningen syftar till att 
konkretisera utvecklingsstegen för tågtrafiken för att nå uppsatta resandemål om att tredubbla 
tågresandet till 2035 och att öka attraktiviteten i det storregionala kollektivtrafiksystemet.  
 
Resultatet av utredningen är således fortfarande en målbild och inte en plan.  
 
Genomförandet är beroende av årliga budgetförutsättningar och avvägningar gentemot andra 
angelägna åtgärder för att nå målen i det övergripande trafikförsörjningsprogrammet. I utredningen 
pekas ofinansierade infrastrukturåtgärder ut där ett samarbete mellan Trafikverket, regionen och 
kommunerna kommer krävas för att verkställa målen där år 2028 i flera fall är kort om tid för 
verkställande. Västra Götalandsregionen önskar svar på  frågor 

Det delregionala kollektivtrafikrådets synpunkter i korthet 
• Det är positivt att Västra Götalandsregionen vill pröva nya sätt att utveckla tågtrafiken. Vi ställer 

oss bakom förslaget att utveckla tågtrafiken inom Västra Götaland (VGR) med bland annat 
takttrafik.  

• För att säkra en optimal samordning av kollektivtrafiken är det av stor vikt att samtliga aktörer 
(kommuner, VGR, Västtrafik, Trafikverket, Boråsregionen och övriga aktörer) samverkar inom 
den strategiska samhällsplaneringen. 

• En snabb utbyggnad av ny stambana mellan Göteborg och Jönköping med stationer i bland annat 
Borås och Ulricehamn är den enskilt viktigaste insatsen för att öka det storregionala resandet. 
Stationen vid Landvetter flygplats behöver utvecklas till en kollektivtrafiknod för att öka det 
hållbara resandet inom hela regionen och över nationsgränser. 
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• Hur målkonflikter mellan nationella mål om mer gods på bana och målet om taktfast regiontrafik 

ska hanteras behöver beskrivas och en analys göras hur de krav som framställs angående 
regiontrafiken på Västra Stambanan kan hanteras i relation till övrig trafik (godstrafik och 
fjärrtåg).   

• Vi efterfrågar ett utvecklat resonemang kring finansieringen av införandet av takttrafik. På 
samma sätt önskas en tydligare koppling till nationell- och regional infrastrukturplan för att säkra 
finansieringen av övriga föreslagna åtgärder inom tidsperioden.  

• Om knutpunkterna som skapas i och med takttidtabellen ställer ytterligare krav på 
uppställningsytor för fordon och därmed ökat behov av mark, måste kommunerna informeras 
om detta tidigt. 

• Genomförande, huvudmannaskap, drift och underhållsfrågor är ofta invecklade kring 
järnvägsstationer. Trafikverket och fastighetsägaren i stationsområdet är viktiga parter att ha 
med i samtalen.   

 
Fråga 1. Hur ser kollektivtrafikråden på de avvägningar som föreslås för att uppnå regional nytta, 
med ökat resande och potential för överflyttning till ökad andel hållbart resande? 
• Takttrafik är intressant för att öka resandet i regionen, men det ställer samtidigt krav på 

långsiktighet och uthållighet, även ekonomiskt. Detta gäller både finansiering och genomförande 
och att den ökade tågtrafiken till viss del innebär en minskning av busstrafiken (som inte 
redovisas). 

 
Tågtrafik 
Västra Stambanan 
• Vi ser positivt på att regionen har höga ambitionsnivåer och delar bedömningen att åtgärder och 

fler spår på Västra Stambanan är nödvändiga för att målbilden ska vara möjlig att uppnå.  
• Vi önskar ett tydliggörande av vilka åtgärder som avses på Västra Stambanan och anser att vikten 

av dessa behöver framgå tydligare. Risken är stor att konflikter på banan ökar om inte kraftfulla 
investeringar i kapacitetsförbättringar görs. 

 
Älvsborgsbanan 
• Herrljunga är en viktig bytespunkt för resande mot Stockholm. Det behövs ett klargörande kring 

vad som avses med ”attraktiva bytestider“ samt hur bytestider för resande från Älvsborgsbanan 
och söderut prioriteras. För resande utmed Älvsborgsbanan söderut är trafikeringen till Varberg 
lika viktig och kopplingen där till Västkustbanan. 

• Boråsregionen anser att kommande beslut inte ska omöjliggöra hållplatser i Mollaryd och 
Torpåkra. I beaktan behöver även avsaknaden av allmän linjelagd kollektivtrafik inom kommunen 
ingå. Ett alternativt sätt att resa hållbart till stationen behöver tas fram och erbjudas resenärer, t 
ex öppen anropsstyrd trafik för anslutningsresor. 

 
Tågtrafik Göteborg – Borås  
• I Målbild tåg 2028 beskrivs sträckan Göteborg – Borås enbart med busslinje 100. Den tågtrafik 

som finns i stråket behandlas inte alls. För tåg på sträckan hänvisas till arbetet med en ny 
stambana. Ett nödvändigt komplement är de föreslagna åtgärderna inom ÅVS kust- till 
kustbanan. Dessa åtgärder behövs både för den regionala samhällsutvecklingen och för att nå 
målen om ett ökat antal resenärer med tåg. 
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Tågtrafik Borås-Värnamo 
• Ökade antal turer på kust- till kustbanan mellan Borås och Värnamo samt öppnandet av 

tågstation i Hillared, Länghem, Grimsås är en förutsättning för att det kollektiva resandet ska öka. 
Busstrafiken inom Svenljunga kommun är dock fortsatt viktig och kan inte reduceras. Då 
busstrafiken mellan Limmared och Borås ersätts av tåg är det viktigt att kollektivtrafiken till 
orterna Aplared och Målsryd inte försvinner.  

• Öppnandet av tågstationen i Grimsås behöver ske snarast efter att stationer mellan Borås och 
Länghem färdigställts och ett större utbud av turer är genomförda. 

• Borås och Tranemo kommun vill trycka på vikten av samarbete och dialog med Region 
Jönköpings län. 

 
Storregional busstrafik 
Ulricehamnstråket 
• Målbilden är väl avvägd och föreslagna åtgärder är rimliga och kan förväntas ge god nytta. Men 

satsningar för busstrafiken i Ulricehamnsstråket är inte i stället för tåg utan i väntan på att 
järnvägsnätet byggs ut.  

• Den översyn av hållplatser som föreslås i stråket är positiv men den behöver ske i samråd med 
kommunen och Trafikverket. Samtidigt som hållplatser eventuellt plockas bort behöver 
infrastrukturförbättringar ske vid de kvarvarande i form av bättre pendelparkeringar och 
trafiksäkra hållplatser och gångvägar.  

 
Buss Göteborg - Kinna 
• I utredningen framgår att linje 300 behöver anpassas till tåg mot Varberg i Kinna. Behovet av 

bytesmöjligheter till Borås är minst lika stort, vilket behöver förtydligas.  
• Behovet är stort av en förbifart mellan väg 41 och 156 i Skene. En linjesträckning för linje från 

Kinna via väg 41 och en förbifart i Skene skulle innebära en tidsbesparing och en säkrare restid 
mellan Kinna och Göteborg. 

 
Buss Göteborg-Bollebygd- Borås 
• Utbudet av kollektivtrafik i stråket bör ses över och samordnas för att öka resenärernas 

kundnöjdhet, vårt förslag är att en av 100-busslinjerna gör uppehåll på fler platser framförallt 
under dagtid på vardagar samt generellt under kvällar och helger. 

 
Fråga 2. För att VGR ska satsa på utökad tågtrafik krävs att resandet ökar. För att nå målen 
behöver också bebyggelseplaneringen utvecklas så att fler lätt kan välja tåget, genom att bo nära 
eller enkelt och snabbt kan ta sig till en station. 
• Förslaget stämmer väl överens med kommunernas strategiska översiktsplanering. 
• Majoriteten av nya bostäder som byggts och kommer att byggas under de närmsta åren ligger 

inom attraktivt avstånd till stråktrafiken.  
 

Fråga 3. Hur ser kommunalförbunden på potentialen att stärka utvecklingen för tågresandet 
ytterligare genom den kommunala planeringen? 
• För att få stärkt resande i mindre täta geografier krävs en annan sorts planering anpassad till den 

mindre ortens förutsättning vad gäller bebyggelsetäthet, infrastruktur, ekonomi, kollektivtrafik 
m.m. Här behövs mer forskning, kunskap och utvecklingsarbete, intresset är stort från 
tjänstemän i medlemskommunerna att ingå i ett sådant utvecklingsarbete. 
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Ärendebeskrivning 
Enligt samverkansformerna mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen ska kollektivtrafikens 
strategiska frågor hanteras i de delregionala kollektivtrafikråden och därför skickas utredningen nu ut 
på remiss. Samverkansformerna fastställer också att det är kollektivtrafikråden som är 
remissinstanser och inte de enskilda kommunerna. Det är därför viktigt att kollektivtrafikråden i 
remissvaret beskriver sin syn på förslagen inom remitterad utredning. 
 
Enligt önskemål som framkommit vid tidigare årliga avstämningar av trafikförsörjningsprogrammet 
skickas kollektivtrafiknämndens remisser samlat till DKR. Årets remiss innehåller:  

• Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021–2025 
• Målbild tåg 2028  (denna remiss) 
• Utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland  

 
Målbild Tåg 2028 inklusive storregional busstrafik 
Västra Götalandsregionen, genom Kollektivtrafiknämnden, utreder utvecklingen av tågtrafiken och 
storregional busstrafik med fokus på delmål 2028 inom Målbild Tåg 2035. Utredningen syftar till att 
konkretisera utvecklingsstegen för tågtrafiken för att nå uppsatta resandemål om att tredubbla 
tågresandet till 2035 och att öka attraktiviteten i det storregionala kollektivtrafiksystemet.  
 
Resultatet av utredningen är således fortfarande en målbild och inte en plan.  
 
Genomförandet är beroende av årliga budgetförutsättningar och avvägningar gentemot andra 
angelägna åtgärder för att nå målen i det övergripande trafikförsörjningsprogrammet. I utredningen 
pekas ofinansierade infrastrukturåtgärder ut där ett samarbete mellan Trafikverket, regionen och 
kommuner kommer krävas för att verkställa målen där år 2028 i flera fall är kort om tid för 
verkställande.  
 
Utredningen har fokus på genomförbarhet och utgångspunkten är dagens infrastruktur, redan 
beslutade åtgärder och mindre åtgärder som understiger 100 miljoner kronor. Tidsperspektivet (till 
år 2028) medger inte några större infrastruktursatsningar som inte redan idag är beslutade. 
Infrastruktur inom järnvägen bekostas av staten och finansieras via nationell 
transportinfrastrukturplan.  
 
Västra Götalandsregionen bekostar tågtrafiken och genom att samarbeta med Trafikverket, 
kommuner och kommunalförbund kan en gemensam bild skapas över de kommande åren. Årligen 
beslutar Trafikverket om mindre trimningsåtgärder (kostnad under 100 miljoner kronor) som kan 
bidra till en viktig utveckling av tågtrafiken i väntan på större infrastrukturprojekt. För att maximera 
nyttan är det viktigt att utvecklingsplanerna samplaneras så att infrastrukturen byggs ut där 
tågtrafiken är tänkt att utökas och att bostäder lokaliseras kollektivtrafiknära för att öka det hållbara 
resandet.  
 
I huvudrapporten beskrivs ett huvudalternativ till år 2028 där det bästa alternativet presenteras för 
varje stråk sett till antal resande, ekonomi och genomförbarhet. 
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Frågor till de delregionala kollektivtrafikråden 
 
”Målsättningen i Målbild Tåg 2035 med att tredubbla resandet från 2006 innebär en kraftig utökning 
av tågtrafiken. För att denna ska få plats på spåren krävs också mer infrastruktur. Ledtiderna från 
planeringen till beslut och byggande av ny infrastruktur i allmänhet och järnväg i synnerhet är så lång 
att flera projekt inte hinner bli färdiga i den takt som vi önskar. Det innebär att prioriteringar och 
avvägningar behöver göras för att nå hög regional måluppfyllelse utifrån givna förutsättningar där 
kollektivtrafikrådens medverkan har stor betydelse.” 
 
Fråga 1. Hur ser kollektivtrafikråden på de avvägningar som föreslås för att uppnå regional nytta, 
med ökat resande och potential för överflyttning till ökad andel hållbart resande?  
 
Fråga 2. För att VGR ska satsa på utökad tågtrafik krävs att resandet ökar. För att nå målen 
behöver också bebyggelseplaneringen utvecklas så att fler lätt kan välja tåget, genom att bo nära 
eller enkelt och snabbt kan ta sig till en station. 
 
Fråga 3. Hur bedömer kollektivtrafikråden att utredningens förslag ligger i linje med 
samhällsutvecklingen i de olika stråken? 
 
Fråga 4.  Hur ser kommunalförbunden på potentialen att stärka utvecklingen för tågresandet 
ytterligare genom den kommunala planeringen.  

Det delregionala kollektivtrafikrådets synpunkter 
Det är positivt att Västra Götalandsregionen vill pröva nya sätt att utveckla tågtrafiken. Vi ställer oss 
bakom förslaget att utveckla tågtrafiken inom Västra Götaland (VGR) med bland annat takttrafik. Att 
underlätta byten för att resa inom VGR ökar förutsättningar för att fler ska vilja resa med 
kollektivtrafik. 
 
För att säkra en optimal samordning av kollektivtrafiken är det av stor vikt att samtliga aktörer 
(kommuner, VGR, Västtrafik, Trafikverket, Boråsregionen och övriga aktörer) samverkar inom den 
strategiska samhällsplaneringen. Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för utveckling för kommunerna 
i Boråsregionen och för regionen i sin helhet. 
 
En snabb utbyggnad av ny stambana mellan Göteborg och Jönköping med stationer i bland annat 
Borås och Ulricehamn är den enskilt viktigaste insatsen för att öka det storregionala resandet. Vid 
den kommande stationen vid Landvetter flygplats behöver en kollektivtrafiknod skapas med bra 
bytesmöjligheter, denna kommer då att öka det hållbara resandet inom hela regionen och över 
nationsgränser. 
 
Det behöver förtydligas hur den taktfasta regiontrafiken kan upprätthållas när övrig 
kapacitetsefterfrågan på banor varierar över tid (fjärrtåg). Det kommer att finnas målkonflikter 
mellan nationella mål om mer gods på bana och målet om taktfast regiontrafik, hur detta ska 
hanteras måste beskrivas. Det saknas också en analys över hur de krav som framställs angående 
regiontrafiken på Västra Stambanan kan hanteras i relation till övrig trafik (godstrafik och fjärrtåg).   
 
Vi efterfrågar ett utvecklat resonemang kring finansieringen av införandet av takttrafik. På samma 
sätt önskas en tydligare koppling till nationell- och regional infrastrukturplan för att säkra 
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finansieringen av övriga föreslagna åtgärder inom tidsperioden. Investeringarna kommer inte att 
göras samtidigt utan de kommer att genomföras under en lång tidsperiod. Därför behöver förslaget 
kompletteras med beskrivning om i vilken ordning de olika investeringarna ska genomföras för att ge 
största genomslagskraft på resandet och minst störningar. 
 
Vid knutpunkterna för busstrafiken är det redan idag trångt. Ställer knutpunkterna som skapas i och 
med takttidtabellen ytterligare krav på uppställningsytor för fordon? Behöver det sättas av mer mark 
för detta i kommunernas utvecklingsplaner? Berörda kommuner behöver informeras om detta tidigt. 
 
Genomförande, huvudmannaskap, drift och underhållsfrågor är ofta invecklade kring 
järnvägsstationer. Trafikverket och fastighetsägaren i stationsområdet är viktiga parter att ha med i 
samtalen. Framöver behöver också stationsområdena ses över, framförallt utmed Viskadalsbanan, 
där utbudet av service för resenärerna i form av t ex väderskydd, cykelställ och sparsamt 
iordningsställda perronger inte motsvarar ett rimligt utbud med tanke på antalet resenärer.   
 
Fråga 1. Hur ser kollektivtrafikråden på de avvägningar som föreslås för att uppnå regional nytta, 
med ökat resande och potential för överflyttning till ökad andel hållbart resande? 
Det nya tankesättet med takttrafik är intressant för att öka resandet i regionen, men det ställer 
samtidigt krav på långsiktighet och uthållighet, även ekonomiskt. Det är svårt att utläsa vilka effekter 
åtgärderna kommer att få på resandet i stort eftersom upplägget till viss del utgår från ett idealläge. 
Detta gäller både finansiering och genomförande och att den ökade tågtrafiken till viss del innebär en 
minskning av busstrafiken (som inte redovisas). 
 
Tågtrafik 
Västra Stambanan 
Vi ser positivt på att regionen har höga ambitionsnivåer när det kommer till det framtida antalet 
resenärer i den storregionala kollektivtrafiken och delar bedömning att åtgärder och fler spår på 
Västra Stambanan är nödvändiga för att målbilden ska vara möjlig att uppnå.  
  
Vi önskar ett tydliggörande av vilka åtgärder som avses på Västra Stambanan och anser att vikten av 
dessa måste framgå tydligare. Redan i dagsläget är det ofta konflikter på Västra Stambanan, särskilt 
sträckan Alingsås-Göteborg, och risken är stor att dessa ökar om inte kraftfulla investeringar i 
kapacitetsförbättringar görs. 
 
Älvsborgsbanan 
För samtliga medlemskommuner är Herrljunga en viktig bytespunkt för resande mot Stockholm. Det 
behövs ett klargörande kring vad som avses med ”attraktiva bytestider“ samt hur bytestider för 
resande från Älvsborgsbanan och söderut, mot Vårgårda, Alingsås och Göteborg, prioriteras. Dessa är 
viktiga pendlingsrelationer och attraktiva bytestider är avgörande för att resenärer ska betrakta tåg 
som ett rimligt alternativ. 
 
För resande utmed Älvsborgsbanan är trafikeringen till Varberg lika viktig som behovet av 
genomgående tågtrafik till Herrljunga, detta för att i Varberg möjliggöra byten till region- och fjärrtåg 
på Västkustbanan. 
 
På Älvsborgsbanan mellan Herrljunga och Borås framgår att hållplatserna i Mollaryd och Torpåkra 
läggs ner i trafikeringsförslaget för 2028. Herrljunga kommuns utbyggnadsplaner visar på framtida 
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bebyggelse i anslutning till dessa hållplatser och att dra in dom har negativ påverkan på kommunens 
utveckling. 
 
Boråsregionen anser att kommande beslut inte ska omöjliggöra hållplatser i Mollaryd och Torpåkra. 
Inför beslut om att dra in hållplatserna behöver uppgifter om antalet resenärer följas noggrant och 
analyser göras över hur ett tågstopp påverkar robustheten i hela trafikförslaget. Dessutom behöver 
hänsyn tas till aktuella utvecklingsplaner inom Herrljunga kommun, där området kring Molla lyfts 
som viktig för kommunens utveckling.  
 
I beaktan behöver även avsaknaden av allmän linjelagd kollektivtrafik inom kommunen ingå. I och 
med att det i stort saknas busstrafik innebär det att resande till och från centrala Herrljunga endast 
kan göras med personbil, vilket i sin tur innebär ett ökat behov av stationsnära pendelparkeringar. 
Att anlägga pendelparkeringar nära stationen ligger inte i Herrljunga kommuns vilja om att förtäta 
den stationsnära bebyggelsen.  
 
Ett alternativt sätt att resa hållbart till stationen behöver tas fram och erbjudas resenärer, t ex öppen 
anropsstyrd trafik för anslutningsresor. 
 
Tågtrafik Göteborg – Borås  
I Målbild tåg 2028 beskrivs sträckan Göteborg – Borås enbart med busslinje 100. Den tågtrafik som 
finns i stråket behandlas inte alls. För tåg på sträckan hänvisas till arbetet med en ny stambana, 
vilken fokuserar på ändpunktsresande mellan Stockholm och Göteborg. Ett nödvändigt komplement 
till den nya stambanan är de föreslagna åtgärderna inom det så kallade förstärkningsalternativet 
inom ÅVS kust- till kustbanan. Dessa åtgärder behövs både för den regionala samhällsutvecklingen 
och för att nå målen om ett ökat antal resenärer med tåg. 
 
Tågtrafik Borås-Värnamo 
Ökade antal turer på kust- till kustbanan mellan Borås och Värnamo samt öppnandet av tågstation i 
Hillared, Länghem och Grimsås är en förutsättning för att det kollektiva resandet ska öka. Det är 
viktigt både för kompetensförsörjning till kommunerna och för att vidga den regionala 
arbetsmarknaden och förbättra möjligheterna för studiependling. Men busstrafiken inom Svenljunga 
kommun är fortsatt viktig och ska inte reduceras, detta eftersom det är få resenärer som kan 
använda tågtrafiken för sina vardagsresor. Då busstrafiken mellan Limmared och Borås ersätts av tåg 
är det viktigt att kollektivtrafiken till orterna Aplared och Målsryd inte försvinner.  
 
Öppnandet av tågstationen i Grimsås behöver ske snarast efter att stationer mellan Borås och 
Länghem färdigställts och ett större utbud av turer är genomförda. Detta för att säkerhetsställa 
kompetensförsörjningen i Tranemo, inte minst för kommunens största företag, Nexans. 
 
I tåg 2020 – genomförandeplan fanns det förslag på fler tågavgångar innan år 2020 med formulering: 
”Den nya regiontågslinjen Borås-Värnamo (-Växjö), som kompletterar fjärrtågen på sträckan, startar 
senast 2020, i samarbete med grannregionerna” (s. 11). Denna utökning har förskjutits i tiden och 
det behövs en ny genomförandeplan som tar höjd på fler tåg senast år 2024. 
 
Borås och Tranemo kommun vill trycka på vikten av samarbete och dialog med Region Jönköpings län 
för att stråket mellan Borås och Värnamo ska kunna utvecklas i en positiv riktning utifrån hållbart 
resande. 
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Storregional busstrafik 
Ulricehamnstråket 
Det är positivt att de storregionala busstråken hanteras inom Målbild tåg, delmål 2028, då de utgör 
en viktig del i det regionala resandet. Målbilden för den storregionala busstrafiken är väl avvägd och 
föreslagna åtgärder är rimliga och kan förväntas ge god nytta. Men satsningar för busstrafiken i 
Ulricehamnsstråket är inte i stället för tåg utan i väntan på att järnvägsnätet byggs ut.  
 
Kollektivtrafiken i Ulricehamnsstråket uppvisar en stadig tillväxt av resenärer, vilket visar på den 
potential som finns för ökad kollektivtrafikandel av de storregionala resorna om rätt åtgärder 
genomförs. Förslaget fokuserar på åtgärder för förbättrad restidskvot samt att tidtabellerna anpassas 
till knutpunktsupplägg och takttrafik. Den översyn av hållplatser som föreslås är positiv men behöver 
ske i samråd med kommunen och Trafikverket. Samtidigt som hållplatser eventuellt plockas bort 
behöver infrastrukturförbättringar ske vid de kvarvarande i form av bättre pendelparkeringar och 
trafiksäkra hållplatser och gångvägar. I detta arbete behöver även olika alternativ prövas för att 
stoppet i Bottnaryd inte ska upplevas som en omväg. 
 
Buss Göteborg - Kinna 
I utredningen framgår att linje 300 behöver anpassas till tåg mot Varberg i Kinna. Behovet av 
bytesmöjligheter till Borås är minst lika stort, vilket behöver förtydligas. Invånarna i nordvästra delen 
av Marks kommun har god tillgång till trafiken på linje 300, men i nuläget en lång resväg till Borås. 
 
Behovet är stort av en förbifart mellan väg 41 och 156 i Skene och utredningsarbetet för en sådan 
måste startas omgående. En linjesträckning för linje 300 från Kinna via väg 41 och en förbifart i Skene 
skulle innebära en tidsbesparing i restid mellan Kinna och Göteborg. Det skulle bidra både till målen 
att understiga 60 min restid till regionens pendlingsnav och underlätta för införandet av takttrafik. 
Det minskar också störningskänsligheten i tidtabellen, då flaskhalsar i trafiksystemet minskar. 
 
Buss Göteborg-Bollebygd- Borås 
Det är långt mellan avgångarna under dagtid på vardag samt generellt under kvällar och helger i 
huvudstråket Borås- Bollebygd-Göteborg.  Utbudet av kollektivtrafik i stråket bör ses över och 
samordnas för att öka resenärernas kundnöjdhet, vårt förlag att en av 100-busslinjerna gör uppehåll 
på fler platser framförallt under dagtid på vardagar samt generellt under kvällar och helger. 
 
Fråga 2. Hur bedömer kollektivtrafikråden att utredningens förslag ligger i linje med 
samhällsutvecklingen i de olika stråken?  
Förslaget stämmer väl överens med kommunernas strategiska översiktsplanering. Ny bebyggelse 
prioriteras där kollektivtrafiken redan är stark och bidrar till ett effektivare och robustare nät som fler 
kan använda i vardagen. Stationer och större hållplatser utformas för enkla byten mellan färdmedel, 
till exempel med pendelparkeringar för cykel och bil. 
 
Befolkning ökar och målsättningen är en fortsatt hållbar befolkningsökning. Majoriteten av nya 
bostäder som byggts och kommer att byggas under de närmsta åren ligger inom attraktivt avstånd till 
stråktrafiken. Medlemskommunerna är övertygade om att de föreslagna åtgärderna när de 
genomförs leder till en mer heltäckande och attraktiv kollektivtrafik och att åtgärderna snabbt 
kommer ge effekt på antalet resande. 
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Fråga 3. Hur ser kommunalförbunden på potentialen att stärka utvecklingen för tågresandet 
ytterligare genom den kommunala planeringen? 
Borås har sedan många år medverkat i ”Det urbana stationssamhället” inom Mistra Urban Futures 
och andra projekt för att få en bättre förståelse mellan bebyggelseplanering och potentialen för 
hållbart.  
 
Men för att få stärkt resande i mindre täta geografier krävs dock en annan sorts planering, anpassad 
till den mindre ortens förutsättning vad gäller bebyggelsetäthet, infrastruktur, ekonomi, 
kollektivtrafik m.m. Här behövs mer forskning, kunskap och utvecklingsarbete, intresset är stort från 
tjänstemän i medlemskommunerna att ingå i ett sådant utvecklingsarbete. 

Beslutsunderlag 
Målbild Tåg 2028 - Huvudrapport 

Ärendets gång 
2020-08-26 Avstämning med det delregionala kollektivtrafikrådet för tjänstemän 
2020-09-02 Presentation och dialog i BH7 
2020-09-08 Boråsregionens presidium 

Expedieras till 
• Västra Götalandsregionen 
• Medlemskommunerna 
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Karin Björklind, Regionutvecklare 
Karin.bjorklind@borasregionen.se 
Telefon: 0766-08 41 12 

Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland    

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt samverkansformerna mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen ska kollektivtrafikens 
strategiska frågor hanteras i de delregionala kollektivtrafikråden och därför skickas utredningen nu ut 
på remiss. Samverkansformerna fastställer också att det är kollektivtrafikråden som är 
remissinstanser och inte de enskilda kommunerna. Det är därför viktigt att kollektivtrafikråden i 
remissvaret beskriver sin syn på förslagen inom remitterad utredning. 
 
Enligt önskemål som framkommit vid tidigare årliga avstämningar av trafikförsörjningsprogrammet 
skickas kollektivtrafiknämndens remisser samlat till DKR. Årets remiss innehåller:  

• Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021–2025  
• Målbild tåg 2028  
• Utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland (denna remiss) 

 
Samverkansformer för kollektivtrafiken  
Som regional kollektivtrafikmyndighet har Västra Götalandsregionen ansvaret för kollektivtrafikens 
utveckling gentemot medborgarna i Västra Götaland. För att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas i 
enlighet med Vision Västra Götaland och det hållbara resandet öka, krävs att såväl regionen, 
Västtrafik och kommunerna som övriga aktörer strävar i en gemensam riktning och samverkar för att 
åstadkomma bra lösningar. För att åstadkomma större nytta och effekt av de resurser som satsas på 
kollektivtrafiken i ett samlat regionalt perspektiv är det viktigt att kommunerna fortsatt tar aktiv del i 
planering och utveckling av kollektivtrafiken.  
 
”Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland” antogs av Västra Götalands 49 kommuners 
fullmäktige samt Västra Götalandsregionen 2011. Dokumentet är uppdaterat och reviderat enligt 
beslut i Beredningen för hållbar utveckling, BHU, 2016-05-31. Formaliaändringar gjordes 2017-12-13 
efter remiss till de delregionala kollektivtrafikråden i samband med årlig avstämning av 
trafikförsörjningsprogrammet.  
 
Samverkan mellan regionen och kommunerna är viktig för att skapa samsyn kring kollektivtrafikens 
utvecklingsbehov på övergripande nivå och därmed öka förutsättningarna för en inriktning hand i 
hand med planering av infrastruktur och samhällsplanering.  
 
De delregionala kollektivtrafikråden är den viktigaste arenan för samverkan om kollektivtrafiken på 
politisk nivå. De delregionala kollektivtrafikråden är sammansatta av representanter från samtliga 



Tjänsteskrivelse 
Direktionen 
Ärende: 14 

Datum: 2020-09-11 
Diarienummer: 2020/SKF0112 

Sida 2 (4) 
 
ingående kommuner samt regionens kollektivtrafiknämnd. Västtrafiks styrelse är adjungerade. 
Respektive delregion ansvarar för att fastställa rådets utformning och representation. De 
delregionala kollektivtrafikråden ansvarar för att i dialog med Västra Götalandsregionen behandla 
exempelvis den strategiska inriktningen i trafikförsörjningsprogrammet och övergripande strategier 
för kollektivtrafiken.  
 
Beredningen för hållbar utveckling, BHU, ansvarar för att i samråd formulera förslag till beslut 
gällande den strategiska inriktningen i trafikförsörjningsprogram och övergripande strategier för 
kollektivtrafiken. Beslut tas sedan av regionfullmäktige alternativt kollektivtrafiknämnden.  
 
För de större naven i regionen med omfattande stadstrafik; Borås, Göteborg/Mölndal/Partille, 
Skövde, Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla finns särskilda samverkansavtal som parterna frivilligt 
kan ingå. Avtalen syftar till att tydliggöra respektive parts ansvar för kollektivtrafikens utveckling i 
respektive stadstrafikområde samt säkerställa att samråd sker mellan parterna. Därtill tydliggör 
samverkansformerna ansvaret hos Västtrafik och respektive kommun för kontakter som rör mer 
detaljerade frågor eller frågor inom en kommun. 
 
Utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafik  
Samverkansformerna utvärderades 2013 och utvärderingen ledde till en lista med 21 åtgärder för att 
stärka dialog och samverkan. BHU har beslutat att en utvärdering av ”Samverkansformer för 
kollektivtrafik i Västra Götaland” ska genomföras senast 2020. Därför sänds denna utvärdering med 
fyra frågor till de delregionala kollektivtrafikråden. Vid behov av förändringar rekommenderar BHU 
kollektivtrafiknämnden att besluta om justeringar i dokumentet ”Samverkansformer för 
kollektivtrafik i Västra Götaland”. 

Det delregionala kollektivtrafikrådets synpunkter 
Fråga 1. Hur väl upplever ni att nuvarande samverkan och samarbete fungerar? Är det något som 
fungerar bättre/sämre? Lyft gärna något/några goda exempel på genomförda förändringar som 
har förbättrat dialog och samverkan. 
Det delregionala kollektivtrafikrådet i Boråsregionen upplever att samverkan mellan 
kommunledningar och region idag fungerar bra. För att utveckla samverkan framöver behöver i 
första hand Boråsregionens DKR utveckla sina egna arbetssätt och processer. Först när det är 
genomfört kan samverkan med övriga parter bli föremål för utvärdering och utveckling. 
 
Medlemskommunernas synpunkter 
Fråga 1. Hur väl upplever ni att nuvarande samverkan och samarbete fungerar? Är det något som 
fungerar bättre/sämre? Lyft gärna något/några goda exempel på genomförda förändringar som har 
förbättrat dialog och samverkan. 
De årliga dialogmötena med Västtrafik och trafikföretagen fungerar bra som arena för diskussioner 
på politisk- och tjänstemannanivå. Det är bra att det finns en tydlig process och god förberedelse 
inför dessa möten samt återkoppling efter mötet. Innan dialogen med kommunerna om trafikplaner 
har dock Västtrafik och Trafikföretagen haft diskussioner sinsemellan, exempelvis om 
hållplatsförändringar. I dialogprocessen hänvisas sedan till dessa diskussioner. Detta innebär att 
parterna i dialogmötena inte utgår från samma kunskapsnivå och det ger en ojämlikhet mellan 
parterna. 
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Framtagande av en ”Utvecklingsplan för Stadstrafiken i Borås” och den efterföljande handlingsplanen 
har förbättrat och tydliggjort de olika roller och problemställningar som finns i Borås. Det har gett ett 
bättre samarbete på tjänstemannanivå. Detta arbetssätt efterfrågas även från övriga 
medlemskommuner.  
 
Kommunerna önskar tätare avstämningar med Västtrafik för att diskutera frågor av mer operativ 
karaktär, avseende hållplatser, körvägar, förändrade förutsättningar mm, där kommunens 
driftsfrågor kan komma till uttryck på ett tydligare sätt.  
 
Det är positivt att det finns en särskild kontaktperson hos Västtrafik med en övergripande bevakning 
av respektive kommun. I ärenden där både Västtrafik och Västra Götalandsregionen varit inblandade 
är kontaktpersonen hos Västtrafik mycket viktig som en samordnande part.  
 
Det är också positivt att det finns en funktionsmail (kommun@vasttrafik.se) för samhällsutvecklings-
frågor därifrån det görs löpande informationsutskick och finns möjlighet att ställa frågor och starta 
upp nya ärenden. Dokumentet Samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland behöver 
uppdateras med att denna funktionsmail används som en kanal in till Västtrafik för strategiska frågor.  

Vid allmänna utskick från Västtrafik, som berör alla kommuner i Västra Götaland, är det viktigt att 
informationen går till kommunernas officiella brevlåda och inte en enskild handläggare.  
 
Det bör också regelbundet skickas ut informationsbrev om kontaktvägar in till Västtrafik eller på 
annat sätt tydliggöras hur kommuner kan använda olika kontaktvägar in till olika instanser hos 
Västtrafik.  
 
Fråga 2. Har ni förbättringsförslag och inspel gällande samarbetsformerna för 
kollektivtrafik? 
I arbetet inom det delregionala kollektivtrafikrådet behöver formerna för informationsutbyte mellan 
politiker och tjänstepersoner förbättras. Tidigare fanns det plats för tjänstepersoner att närvara vid 
politikens sammanträden med möjlighet att svara på frågor samt få förstahandsinformation om den 
politiska diskussionen. Detta kan gynna tjänstepersonsgruppens arbete med att bereda ärenden. 
 
Det saknas fortfarande bra forum och rutiner för att diskutera fysiska åtgärder som krävs på 
detaljnivå. Detta gäller framförallt vändplatser och järnvägsstationer där det finns många olösta 
frågor som pågått i åratal om skötsel, drift, utbyggnad, snöröjning och huvudmannaskap. Därför är 
det viktigt att få till en struktur för dessa frågor där Trafikverket, andra väghållare och 
medlemskommunerna deltar. Fastighetsägare är en viktig part när det gäller åtgärder som ligger 
utanför det kommunala vägnätet eller på icke kommunägda fastigheter. 
 
Samverkan över länsgräns 
Idag saknas samverkan med angränsande län inom ramen för samverkansformerna för 
kollektivtrafiken i Västra Götaland. För att det hållbara resandet inom Västra Götaland ska kunna öka 
måste möjligheten att resa över länsgränserna förbättras och kommunalförbundet vill poängtera 
vikten av det i ingår i samverkansformerna. 
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Fråga 3. Är respektive parts ansvar och roll tillräckligt tydlig när det gäller kollektivtrafiken i Västra 
Götaland? 
Ansvarsfördelningen har blivit tydligare, men det är inte tydligt för Mobility managementfrågor 
(påverkansarbete för resebeteende och val av färdsätt). Både Västra Götalandsregionen, 
kommunerna och trafikföretagen gör insatser men de är sällan samordnade och gränsdragningen och 
ansvarsfördelningen är otydlig. Om insatserna samordnas i tid skulle de kunna ge ett större 
genomslag och bättre effekt. 
 
Fråga 4. Hur fungerar dokumentet ”Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland” när 
det gäller tydlighet och aktualitet? Vad behöver justeras/kompletteras i dokumentet? 
Dokumentet beskriver processer, ansvar och roller hos olika parter. Det behövs däremot förtydligas 
vilka parter som är inblandade, när de är inblandade och vilka roller alla parter har, genom att göra 
dokumentet mer lättöverskådligt exempelvis med fler processkartor, bilder och tydligare rubriker. 
För att göra det ännu mer tydligt är en tidslinje/ett årshjul över mandatperioden önskvärt.  

Beslutsunderlag 
• Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland 
• Förslag till åtgärder för att stärka dialog och samverkan mellan kollektivtrafiknämnden, Västtrafik 

och kommunerna 

Ärendets gång 
2020-09-02 Presentation och dialog i BH7 
2020-09-08 Boråsregionens presidium 

Expedieras till 
• Västra Götalandsregionen 
• Medlemskommunerna 
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Anna Laang, regionutvecklare 
anna.laang@borasregionen.se  
Telefon: 0732-001173 

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030  

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet 
 

 

Sammanfattning av ärendet 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har tagit emot Västra Götalandsregionens remiss till ny 
regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030.  Den regionala utvecklingsstrategin är 
en övergripande strategi för det gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det 
förslag på strategi som går ut på remiss ska, från och med 2021, ersätta den befintliga regionala 
utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Strategin innehåller mål och prioriteringar fram till 2030.  
 
Boråsregionen initierade en arbetsprocess under remissperioden med syfte att stärka det regionala 
utvecklingsarbetet kommande programperiod i nära dialog med kommunerna. Dialog har 
genomförts i kommunernas ledningsgrupper, i ett antal kommunstyrelser och förbundet har även 
bildat en intern arbetsgrupp samt en referensgrupp med kommunala kontaktpersoner för att 
förankra processen.  
 
Boråsregionen ser strategiförslaget i sin helhet som ett bra förslag. Det finns en samsyn att målet är 
relevant och angeläget men målformuleringen behöver bli skarpare. De långsiktiga prioriteringarna 
känns angelägna och hållbara. De vägledande principerna förtydligar vårt gemensamma arbetssätt 
och bör lyftas fram. Avslutningsvis framhåller Boråsregionen flertalet av delregionens 
styrkeområden; cirkulära affärsmodeller, digitalisering kopplat till e-handel och logistik, 
tillverkningsindustri och gröna näringar. Inom dessa områden föreslår förbundet att Boråsregionen 
tar en ledande position i genomförandet av strategin.  

Ärendebeskrivning 
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala 
utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det förslag på strategi som går ut på remiss ska, från och med 
2021, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Strategin innehåller 
mål och prioriteringar fram till 2030. Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 med 
representanter för kommuner, kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, 
akademi med flera. Inspelen från dialogerna har varit ett viktigt underlag för remissutgåvan, 
tillsammans med kunskapsunderlag om tillståndet i och utvecklingen av Västra Götaland samt 
lärdomar från nuvarande strategi.   
 
Halvtidsutvärderingen av den nuvarande utvecklingsstrategin (VG2020) genomfördes år 2017 och 
där framkom att det fanns brister i förankringen av strategin i regionens kommuner. En 
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rekommendation från utredarna var att den direkta dialogen mellan kommunerna och regionen 
behöver stärkas.  
 
Inom ramen för detta arbete har regionutvecklare från Boråsregionen under april - juni 2020 besökt 
alla medlemskommuners ledningsgrupper för att presentera förslaget till ny regional 
utvecklingsstrategi samt ta del av och diskutera kommunernas synpunkter på förslaget. Som ett 
ytterligare stöd i remissarbetet bildades en referensgrupp med kommunala tjänstepersoner från 
respektive medlemskommun med syfte att diskutera inspel kring remissförslaget samt vara en länk 
mellan kommunalförbundet och kommunerna. En intern arbetsgrupp på förbundet bildades med 
ansvariga för respektive verksamhetsområde. Boråsregionen har även presenterat remissförslaget till 
sina nätverk och på kommunstyrelsen i tre medlemskommuner.  
 
Svaret ska utgå från strategins huvudrubriker och vara så kortfattat och konkret som möjligt. Svaret 
ska ta upp både det som Boråsregionen ser som styrkor i strategin och det som behöver ändras. 
Västra Götalandsregionen önskar svar på följande frågor:    
• Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?   
• Vad tycker ni om målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till 

ett hållbart samhälle?  
• Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är viktigast för gemensamma 

insatser framåt?   
• Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för gemensamma insatser för 

de kommande fyra åren?  
• Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till strategins genomförande?  
• Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt genomförande av strategin. Hur 

tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra?  

Beslutsunderlag 
Yttrande Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030  

Ärendets gång 
2020-04-06 Remiss mottagen av Boråsregionen  
2020-05-12 BH7 
2020-09-02 BH7 
2020-09-02 Välfärd och Kompetens  
2020-09-08 Boråsregionens presidium 
2020-09-18 Direktionen 

Expedieras till 
• Västra Götalandsregionen 
• Medlemskommunerna 
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Kontaktperson     
Anna Laang 
anna.laang@borasregionen.se  
Telefon 0732–00 11 73  

Yttrande Ny regional utvecklingsstrategi i Västra Götaland 2021 – 2030  

Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?  
Boråsregionen ser strategiförslaget i sin helhet som ett bra förslag. Strategin är avgränsad 
med tydliga mål och prioriteringar vilket underlättar genomförandet i jämförelse med 
tidigare utvecklingsstrategi. Möjligheten att ompröva kraftsamlingarna vart fjärde år är 
positivt eftersom det öppnar upp för en flexibilitet i linje med samhällets förändringar under 
programperioden. Syftet med strategin är att peka ut riktningen för Västra Götaland fram till 
2030 och Boråsregionen och dess medlemskommuner ser strategin som angelägen för den 
regionala utvecklingen och samverkan i Västra Götaland. En styrka i strategiförslaget är dess 
formuleringar som öppnar upp för möjligheten för kommunerna att göra egna avväganden 
kring vilka prioriteringar som är särskilt viktiga för dem. 
 
Det upplevs positivt att förslaget har fokus på sociala dimensioner, däremot bör konkurrens 
och tillväxt i en ekonomisk bemärkelse tydliggöras redan i skrivningarna till strategins mål. 
Strategiförslaget skrevs under en tid av högkonjunktur och trots att förutsättningarna har 
förändrats i hög grad på grund av pandemin och nuvarande kris känns stora delar av 
strategin fortfarande angelägen och relevant. Krisen har ökat förståelsen för behovet av 
samverkan, en gemensam utvecklingsstrategi och beredskap för kommande kriser. Några 
delar av strategiförslaget bör justeras i och med att förutsättningar för genomförandet har 
förändrats utifrån den kris som uppkommit efter att strategiförslaget skrevs.  
 
De vägledande principerna uppfattas genomgående som bra då de förtydligar vårt 
gemensamma arbetssätt för strategins genomförande. Principerna är inspirerande och 
vägledande och kan därför med fördel lyftas fram tidigare i strategins inledande del.   
 
Vad tycker ni om målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för 
omställning till ett hållbart samhälle?   
Det finns en samsyn i Boråsregionen att det är angeläget och relevant att arbeta mot ett 
hållbart samhälle. Strategins mål har en hög ambitionsnivå, vilket ses som positivt och det 
finns en tilltro till Västra Götalands förutsättningar att nå målet. Ordvalet Tillsammans i 
målet anses vara viktigt att behålla då det förtydligar att vi alla delar ansvaret att samverka 
mot strategins mål. Ordvalet föredöme har diskuterats och ifrågasatts och en tydligare 
målformulering efterlyses. Ett förslag är att ändra målformuleringen till Tillsammans ställer 
vi om Västra Götaland till ett hållbart samhälle.  
 
De tre definitionerna av vad som menas med ett hållbart samhälle är bra då de knyter an till 
de tre hållbarhetsdimensionerna; ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Däremot kan 
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skrivelsen om Robust och sammanhållet förtydligas avseende hur definitionen hänger ihop 
med den ekonomiska hållbarheten.  
 
Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är viktigast för 
gemensamma insatser framåt?  
Boråsregionen ställer sig bakom de utvalda långsiktiga prioriteringarna med uppfattningen 
om att de är angelägna och gångbara under hela programperioden.  
 
Att Bygga kompetens valts ut som en långsiktig prioritering är positivt eftersom utbildning, 
kompetensförsörjning och det livslånga lärandet kopplat till arbetsmarknadens behov ses 
som en central del i samhällets möjlighet att bli hållbart. I prioriteringen konstateras det att 
arbeten med högre utbildningskrav under en längre tid har koncentrerats till urbana 
områden, detta faktum bör problematiseras tydligare i strategin eftersom behovet av 
kompetensförsörjning med högre utbildning både inom privat och offentlig sektor är lika hög 
i glesare strukturer. Vi instämmer i skrivelsen att för att klara konkurrensen om kompetenser 
och arbetskraft måste hela Västra Götaland, både stad och land, vara en attraktiv plats att 
bo och verka på.  
 
Stärka innovationskraften är en viktig prioritering som med rätt förutsättningar kan ge 
upphov till ett konkurrenskraftigt näringsliv. En viktig del för att lyckas är att näringslivet ges 
möjlighet att utbilda befintlig personal för att möta efterfrågan på innovationer och nya 
arbetssätt. En styrka i prioriteringen är att den offentliga sektorn framhävs som en del i att 
driva på utvecklingen och kan efterfråga nya lösningar. Samverkan mellan offentlig-privat 
sektor kan ytterligare öka omställningstakten vilket med fördel kan tydliggöras i 
strategiförslaget. Boråsregionen ser en styrka att strategin lyfter behovet av en stark 
koppling mellan regionens näringsliv och innovationsmiljöer, något som även vi identifierat i 
samband med en analys av näringslivets behov genomförd 2019. Detta för att säkerställa ett 
kunskaps- och kompetensinflöde. Den långsiktiga prioriteringen Stärka innovationskraften 
hänger också ihop med prioriteringen Knyta samman Västra Götaland, tillsammans täcker 
de in både den fysiska infrastrukturen samt den organisatoriska infrastrukturen.  
 
Den långsiktiga prioriteringen Knyta samman Västra Götaland ligger i linje med den 
utveckling som behövs och det finns en stark vilja inom de fyra kommunalförbunden att 
samverka i frågan. Det är bra att strategin lyfter upp att förutsättningarna för att resa 
hållbart är beroende av invånarnas geografiska tillgänglighet då det behövs ett komplement 
med andra lösningar för mobilitet i glesare strukturer. Strategiförslaget lyfter upp behovet av 
fortsatt utveckling av noder för byte av transportslag i hela länet, vilket kräver att 
civilsamhället och privata aktörer involveras och är delaktiga i uppbyggnad och drift.  
 
Att Öka inkluderingen valts ut som en långsiktig prioritering är viktigt då det ligger till grund 
för att skapa ett jämlikt och sammanhållet Västra Götaland. Däremot hade strategiförslaget 
gynnats av att vara tydligare på hur denna utmaning ska angripas. Att enas om att 
prioriteringen är viktig är enkelt men det finns en risk att utmaningen är för stor för att hitta 
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bra sätt att adressera den utan vägledning. Strategiförslaget hade stärkts av att presentera 
ett gemensamt förhållningssätt i frågan. För att nå en ökad inkludering är det viktigt att 
samverkan mellan aktörer på olika nivåer fungerar. I dagsläget finns ett stort behov av en 
närmare samverkan mellan berörda myndigheter som utgår från individens önskemål och 
behov. Det är bra att strategiförslaget uppmärksammar att förutsättningarna skiljer sig inom 
Västra Götaland vilket kan stimulera anpassade lösningar.  
 
Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för gemensamma 
insatser för de kommande fyra åren?  
Boråsregionen anser överlag att kraftsamlingarna är relevanta och viktiga men på vissa 
områden krävs förtydliganden och justeringar.  
 
Att barn och unga ska ha de bästa förutsättningarna för en bra start i livet ställer sig alla 
bakom och det finns en konsensus om kraftsamlingen Fullföljda studiers stora vikt för att nå 
målet ett hållbart samhälle. Däremot har kraftsamlingen varit föremål för diskussion. Som 
förslaget är skrivet är kraftsamlingen en mer sammansatt samhällsfråga och inte enbart en 
skolfråga, däremot tolkas kraftsamlingen av många som en skolfråga. Boråsregionen tror 
därför att rubriken på kraftsamlingen skulle gynnas av att ha en bredare ansats där insatser 
kring fullföljda studier skulle ingå som en del. För att lyckas krävs en god samverkan mellan 
olika aktörer på lokal och regional nivå och strategiförslaget hade stärkts om olika aktörers 
roller i frågan hade förtydligats. Kraftsamlingen skulle gynnas av att starkare kopplas 
samman med den långsiktiga prioriteringen Bygga kompetens och därmed belysa samspelet 
mellan vuxenutbildning och utbildning för barn och unga.  
 
Precis som strategiförslaget konstaterar genomsyrar Digitalisering både privat och offentlig 
sektor och är en tvärsektoriell kraftsamling som påverkar alla strategins områden. 
Nuvarande pandemi har visat på vikten av snabba digitala omställningar och som förslaget 
lyfter upp kommer arbetsmarknadens behov av kompetens inom digitalisering fortsatt att 
öka. Fokus bör därför ligga på att utveckla samverkansformer inom privat och offentlig 
sektor samt akademin för att tillgodose framtidens kompetensförsörjningsbehov. Avgörande 
för digitalisering är medborgarnas tillgång till uppkoppling och Boråsregionen vill därför 
särskilt lyfta upp vikten av en bredbandsutbyggnad i hela Västra Götaland för att lyckas med 
digitaliseringen och ge jämlika förutsättningar i hela regionen. Kraftsamlingen har betydelse 
för den långsiktiga prioriteringen Öka inkluderingen och strategier för att minska digitalt 
utanförskap hade med fördel kunnat förtydligas i kraftsamlingen. 
 
Att ställa om industri och transportsektorn till fossilfri ses som högst prioriterat och en 
nödvändighet för att nå ett hållbart samhälle. Elektrifiering anses vara viktigt för att minska 
klimatpåverkan men kraftsamlingens ensidiga fokus på elektrifiering bedöms som 
problematisk. Kraftsamlingen riskerar att skapa utmaningar då omställningen, som förslaget 
också lyfter upp, kräver stora utbyggnationer av elnätens distributionskapacitet. 
Boråsregionen föreslår därför att bredda kraftsamlingen till att även inkludera 
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kompletterande fossilfria energikällor som ex biogas. Kraftsamlingens rubricering skulle med 
fördel kunna breddas från Elektrifiering till Förnybar energi.   
 
Kraftsamlingen Cirkulära affärsmodeller är genomgående bra beskrivet. En av 
kraftsamlingens styrkor är att man valt att belysa affärsmodeller som begrepp vilket 
tydliggör vikten av ekonomisk hållbarhet i en cirkulär omställning. Däremot saknas det en 
beskrivning kring designlösningar på produkter för att underlätta att återanvända eller 
återvinna delar av produkterna, exempelvis krav på demonterbarhet. Begrepp som 
industriell symbios hade med fördel kunnat lyftas in i kraftsamlingen då detta är en del av att 
skapa cirkulära materialflöden där man minskar beroendet av jungfrulig råvara samtidigt 
som man minskar avfallsmängderna. Beskrivning av delningsekonomins betydelse 
för cirkulära affärsmodeller skulle även det med fördel kunna lyftas upp mer än det gör i 
förslaget.   
 
Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till strategins genomförande?   
De vägledande principerna är bra och något som vi ser ökar möjligheten till genomförande 
och fler initiativ på kommunal nivå. 
 
Principen Vi tar tillvara på olika platsers förutsättningar och möjligheter bekräftar att vi med 
denna strategi kommer att arbeta mer jämlikt och att olikheter bejakas. Principen är positivt 
laddad och bidrar till att alla kommuner känner sig inkluderade i det regionala 
utvecklingsarbetet.  
 
Principen Vi ökar invånarnas delaktighet och inflytande är grunden för ett demokratiskt 
samhälle och för en hållbar samhällsutveckling. Principen kopplar tydligt an till Agenda 2030.  
 
Principen Vi talar med gemensam röst är viktig och kan bli avgörande när det gäller större 
satsningar exempelvis inom infrastruktur. Västra Götaland med 49 kommuner har potential 
att påverka nationellt och internationellt om vi talar med en gemensam röst. Principen anses 
som angelägen eftersom den bidrar till tillväxt och utveckling för vår region.  
 
Principen Vi experimenterar för att lära, skala upp och implementera är viktig för att 
säkerställa långsiktig konkurrenskraft i regionens näringsliv. Nuvarande pandemi har visat på 
vikten av att snabbt kunna ställa om när förutsättningar förändras. 
 
Principen Vi är modiga och förändringsorienterade ledare har stor betydelse för det 
regionala utvecklingsarbetet, däremot kan ordvalet ledare eventuellt tas bort då det inte 
främjar det delade ansvaret.  
 
Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt genomförande av strategin. 
Hur tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra? 
Processen att ta fram strategiförslaget har mottagits positivt och den breda remitteringen 
kommer förhoppningsvis lägga grunden för att strategin ska få ett lyckat genomförande. En 
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förutsättning att strategin ska få genomslag är att den kommuniceras till berörda aktörer för 
att visa på hur samverkan med andra nivåer och aktörer ska gå till. Här finns det ett behov av 
att tydliggöra olika aktörers roller och ansvar för implementering av strategin.  
 
Ett fortsatt utvecklat samarbete mellan regionen, delregioner, kommuner, näringsliv, 
föreningsliv och akademi skapar förutsättningar för strategins genomförande och 
Boråsregionen kan bidra genom att aktivt delta i denna samverkan. Boråsregionen kommer 
ta fram en delregional utvecklingsstrategi utifrån den nya regionala utvecklingsstrategin och 
inom det arbetet fortsätta att tillsammans med kommunerna och övriga aktörer hitta sätt 
att arbeta i strategins riktning.  
 
Boråsregionen har ett antal styrkeområden där goda förutsättningar finns inom delregionen 
och där ett välutvecklat samarbete mellan exempelvis Science Park Borås och det lokala 
näringslivet redan finns på plats. Exempel på områden där Boråsregionen gärna bidrar till 
regional utveckling och att fortsätta vara naturlig initiativtagare är bland annat inom; 
cirkulära affärsmodeller kopplat till textil och design, digitalisering kopplat till e-handel och 
logistik, tillverkningsindustrin och gröna näringar. 
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Omdisponering av tillväxtmedel 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar att outnyttjade projektmedel från projektet Förstärkt näringsliv 
Boråsregionen om 1 000 tkr omfördelas till medfinansiering av projektet Praktikplatsen.se  
 

Sammanfattning av ärendet 
Projektet Praktikplatsen.se verkar för samordning av kontakter mellan arbetsgivare och 
studerande/arbetstagare för framtida kompetensförsörjning. Projektet är av olika anledningar 
underfinansierat 2020. För att kunna slutföra projektet och införa webbverktyget praktikplatsen.se 
samt uppfylla målen i projektet behöver 1 000 tkr tillföras projektets budget. Tillväxtprojektet 
Förstärkt näringsliv har genererat ett överskott i sin projektbudget, bland annat till följd av Covid-19. 
Med anledning av detta föreslås att 1 000 tkr överförs från projektet Förstärkt Näringsliv till projekt 
Praktikplatsen.se för att bidra till en lösning av samordningen mellan arbetsgivare och arbetstagare 
för framtida kompetensförsörjning. 

Ärendebeskrivning 
Projektet Praktikplatsen - Samordning av kontakter mellan arbetsgivare och studerande/arbetstagare 
för framtida kompetensförsörjning, beviljades tillväxtmedel 2019. Arbetet i projektet har tydligt visat 
att det bidrar till ökade möjligheter till stärkta kopplingar mellan skola och arbetsliv samt över 
kommun- och verksamhetsgränser och det fungerar väl. En effektiv och enkel hantering av 
praktikfördelning är en förutsättning för ett framgångsrikt kompetensförsörjningsarbete.  
 
Arbetsgivare når med verktyget på ett enkelt sätt blivande arbetstagare och skapar ett system som 
kvalitetssäkrar samarbetet mellan skola och arbetsliv. Av olika anledningar är projektet 
underfinansierat under 2020 och för att kunna slutföra satsningen behöver 1 000 tkr tillföras 
projektet. Praktikplatsen.se har ett starkt stöd av medverkande kommuner och är väl förankrat. 
 
Business Region Borås startade sin verksamhet i december 2016 under ledning av Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund. Syftet med projektet Förstärkt Näringsliv i Boråsregionen, som 
startade i december 2017, var att stärka Business Region Borås för att få större utväxling och 
tillvarata de olika organisationernas och kommunernas resurser och kompetenser för framtida 
projekt och utveckling av Boråsregionen. Projektet bidrar till att skapa möjligheter till företagande, 
företagsutveckling och etableringar genom samverkan mellan region, medlemskommuner, 
näringslivets organisationer och aktörer inom forskning och utveckling.  
 
Projektet har av olika anledningar försenats och reviderats och förutsättningarna har ändrats, bland 
annat till följd av Covid – 19. En översyn av projektets budget visar att det finns ett överskott och en 
revidering kommer att skickas in för att rikta om projektet mot att arbeta mot förbättrat 
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företagsklimat – ett samlat och uttalat behov i medlemskommunerna samt för att kartlägga 
företagens effektbehov av och skapa en samverkansarena för att möjliggöra för framtida 
företagsetableringar.  
 
Det finns även utrymme att fördela om projektmedel till projekt Praktikplatsen.se för att projektet 
ska kunna slutföras och webbverktyget införas – vilket leder till bättre samordning mellan 
arbetsgivare och studerande/arbetstagare för praktik och framtida kompetensförsörjning.  
 
Förslaget är att fördela om projektmedel från tillväxtprojektet Förstärkt näringsliv till projekt 
Praktikplatsen.se. Det belopp som föreslås uppgår till 1 000 tkr. 

Ärendets gång 
2020-09-02 BH7 
2020-09-08 Boråsregionens Presidium 
2020-09-18 Direktion 
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Inkomna handlingar  
 

Datum Avsändare  Ärende  
200604 1. Herrljunga kommun Beslut förlängning överenskommelse in- och utskrivning 
200604 2. Herrljunga kommun Beslut Länsgemensamt inriktningsdokument 
200604 3. Vårgårda kommun Beslut Länsgemensamt inriktningsdokument 
200608 4. Connect Väst Delrekvisition Företagsjouren Sjuhäradslyftet 
200609 5. Marks kommun Boråsregionen Årsredovisning 2019 
200609 6. Bollebygds kommun Yttrande Hållbara resor i Västra Götaland,  

Målbild Tåg 2028 
Samverkansformer kollektivtrafik 

200611 7. Svenljunga kommun Beslut Länsgemensamt inriktningsdokument 
200615 8. Tranemo kommun Boråsregionen Årsredovisning 2019 
200617 9. Vårgårda kommun Boråsregionen Årsredovisning 2019 
200618 10. Tranemo kommun Yttrande Hållbara resor i Västra Götaland 

Yttrande Målbild Tåg 2028 
Yttrande Samverkansformer kollektivtrafik 

200622 11. Bollebygds kommun Boråsregionen Årsredovisning 2019 
200623 12. Borås Stad Beslut förlängning överenskommelse in- och utskrivning 
200623 13. Bollebygds kommun Beslut förlängning överenskommelse in- och utskrivning 
200626 14. Trafikverket Färdig studie ÅVS156 
200629 15. Göteborgsregionen Årsredovisning 2019 
200629 16. Borås Stad Revidering Creative Innovation 
200630 17. Science Park Borås Slutrekvisition Hållbar konsumtion – Re:textile 
200702 18. Marks kommun Yttrande Hållbara resor i Västra Götaland 

Yttrande Målbild Tåg 2028 
Avstår yttrande Samverkansformer kollektivtrafik 

200703 19. Stina Skrivelse gällande stationerna Mollaryd och Torpåkra 
200707 20. Coompanion Sjuhärad 

Ekonomisk Förening 
Rekvisition Lokal Ekonomiska Analyser för stärkt attraktionskraft i 
Sjuhärad 

200708 21. Alingsås kommun Beslut avtalstecknande Utväg Södra Älvsborg 
200715 22. Inkubatorn i Borås AB Rekvisition Hållbart Näringsliv 
200810 23. Ulricehamns kommun Yttrande Hållbara resor i Västra Götaland 

Yttrande Målbild Tåg 2028 
Yttrande Samverkansformer kollektivtrafik 

200810 24. Ulf Clark Skrivelse angående väg 181 till regional transportinfrastrukturplan 
200811 25. Gryning Vård AB Styrelseprotokoll 200611 
200813 26. Herrljunga kommun Yttrande Hållbara resor i Västra Götaland 

Yttrande Målbild Tåg 2028 
Avstår yttrande Samverkansformer kollektivtrafik 

200814 27. Herrljunga kommun Komplettering till yttrande gällande Målbild Tåg 2028 
200819 28. Ulf Clark Komplettering till skrivelse angående väg 181 till regional 

transportinfrastrukturplan 
200819 29. Svenljunga kommun Avstår yttrande Hållbara resor i Västra Götaland 

Avstår yttrande Målbild Tåg 2028 
Avstår yttrande Samverkansformer kollektivtrafik 
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200819 30. Vårgårda kommun Yttrande Hållbara resor i Västra Götaland 

Yttrande Målbild Tåg 2028 
Yttrande Samverkansformer kollektivtrafik 

200820 31. Gryning Vård AB Protokoll extra bolagsstämma 
200820 32. Stiftelsen Drivhuset 

Borås 
Rekvisition Drivhuset FRAMSTEG! 

200824 33. E-handelsstaden Borås 
ek förening 

Reviderad ansökan Regionalt traineeprogram inom e-
handel/logistik/IT 

200824 34. Herrljunga kommun Yttrande RUS 
200824 35. Näringsliv Ulricehamn 

AB 
Reviderad ansökan Affärsutveckling för besöksnäring och event 

200826 36. Ulricehamns kommun Yttrande RUS 
200827 37. Borås TME AB Rekvisition Hemester i Boråsregionen 
200831 38. Ung Företagsamhet 

Älvsborg 
Rekvisition Ung Företagsamhet 

200901 39. Bollebygds kommun Yttrande RUS 
200901 40. Magnus Blomqvist Begäran om utlämnande av allmän handling, lönelista 
200902 41. Gryning Vård AB Delårsrapport 
200904 42. Eva Nyberg Skrivelse gällande stationerna Mollaryd och Torpåkra 
200907 43. Vårgårda kommun Beslut förlängning överenskommelse in- och utskrivning 
200908 44. Marks kommun Beslut Länsgemensamt inriktningsdokument 
200910 45. Svenljunga kommun Kompletterande yttrande Målbild Tåg 2028 
200910 46. Högskolan i Skövde Rekvisition Företagsrevitalisering i Boråsregionen 

 
Expedierade handlingar  
 

Datum Mottagare  Ärende  
200618 47. Medlemskommunerna Direktionsprotokoll 2020-06-05 samt anslag 
200623 48. Medlemskommunerna Tertialrapport efter april samt prognos 2020 
200623 49. Medlemskommunerna Treårsplan budget 2020 
200701 50. Västra Götalandsregionen Inspel Förslag till inriktningsunderlag regional plan 
200707 51. Stina Svar på skrivelse gällande stationerna Mollaryd och Torpåkra 
200817 52. Ulf Clark Svar på skrivelse angående väg 181 till regional 

transportinfrastrukturplan 
200904 53. Eva Nyberg Svar på skrivelse gällande stationerna Mollaryd och Torpåkra 

 
Delegationsbeslut  
 

Datum  Beslut  Delegat  
2005-
2007 

54. Tre avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad Verksamhetschef MC 

200526 55. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Marks kommun Verksamhetschef MC 
200604 56. Beslut förstudieansökan Sjuhärads plattform för hållbara livsstilar Ordförande BH7 
200609 57. Avtal om tjänsteköp kultursamordnare Borås Stad Förbundsdirektör 
200622 58. Beslut omdisponering av tillväxtmedel från avslutade kulturprojekt 

för finansiering av tjänsteköp kultursamordnare 
Ordförande 

200622 59. Beslut omdisponering av tillväxtmedel från avslutade kulturprojekt 
till temadag om kulturens betydelse för regional utveckling 

Ordförande 

200721 60. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Tranemo kommun Verksamhetschef MC 
200817 61. Reviderad ansökan Hemester i Boråsregionen Förbundsdirektör  
200818 62. Konsultavtal Consid AB gällande Riktlinjer för begrepp Förbundsdirektör 
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200818 63. Avtal om tjänsteköp projektledare Fossilfri Boråsregion Fyrbodals 

kommunalförbund 
Förbundsdirektör 

200819 64. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Marks kommun Verksamhetschef MC 
200825 65. Avtal gällande Yrkesresan – Bollebygds kommun Förbundsdirektör 
200825 66. Avtal gällande Yrkesresan – Borås Stad Förbundsdirektör 
200825 67. Avtal gällande Yrkesresan – Herrljunga kommun Förbundsdirektör 
200825 68. Avtal gällande Yrkesresan – Marks kommun Förbundsdirektör 
200825 69. Avtal gällande Yrkesresan – Svenljunga kommun Förbundsdirektör 
200825 70. Avtal gällande Yrkesresan – Tranemo kommun Förbundsdirektör 
200825 71. Avtal gällande Yrkesresan – Ulricehamns kommun Förbundsdirektör 
200825 72. Avtal gällande Yrkesresan – Vårgårda kommun Förbundsdirektör 
200827 73. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Tranemo kommun Verksamhetschef MC 
200828 74. Tilläggsavtal gällande E20 Ordförande 
200901 75. Utlämnande av allmän handling, lönelista Administrativ chef 
200902 76. Reviderad ansökan Framtidsbild Boråsregionen Förbundsdirektör 
200903 77. Reviderad ansökan Regionalt traineeprogram inom e-

handel/logistik/IT 
Förbundsdirektör 

200903 78. Reviderad ansökan Destination Boråsregionen Förbundsdirektör 
200903 79. Reviderad ansökan Kommunikationsplattformen  Förbundsdirektör 
200909 80. Reviderad ansökan Miljöstrategisk samverkan i Boråsregionen Förbundsdirektör 
200909 81. Reviderad ansökan Hållbar framtid Sjuhärad  Förbundsdirektör 
200909 82. Reviderad ansökan Gränsbygd Sjuhärad Förbundsdirektör 
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