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§ 39 Fastställande av dagordning 
 
Beslut 

Dagordningen fastställs med följande tillägg 
 

• Fyllnadsval beredning hållbar regional utveckling Sjuhärad 
 
 

§ 40 Val av justerare 
 
Beslut  

Roland Karlsson (C) Ulricehamn utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 
 
 
 
  



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2022-06-03 
Sida 4 (19) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 41 Redovisning av fyllnadsval Tranemo kommun 
Diarienummer: 2022/SKF001 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Fyllnadsval har genomförts i Tranemo kommun då Anders Brolin (S) entledigats från sitt uppdrag som 
ledamot i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund från och med 1 juni 2022.  
 
Tranemo kommun har valt Driton Bilalli (S) till ledamot i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund från och med den 1 juni 2022. 
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§ 42 Fyllnadsval beredning hållbar regional utveckling Sjuhärad 
Diarienummer: 2022/SKF001 
 
Beslut 

Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag 
 
Sammanfattning 

Till följd av entledigandet av Anders Brolin (S) Tranemo ska fyllnadsval göras gällande ledamot i 
beredningen för hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7.  
 
Valberedningen föreslår Driton Bilalli (S) Tranemo. 
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§ 43 Utbyggnad E20 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Björn Elfström och Mattias Andersson från Trafikverket informerar om utbyggnaden av E20 med 
fokus på etappen Alingsås-Vårgårda, som förbundet medfinansierat. Projektet har hållit både 
tidsplan och budget och avbetalningen följer uppsatt plan. 
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§ 44 Strategisk kompetensförsörjning 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

EvaLotta Petersson redogör för förbundets arbete med strategisk kompetensförsörjning. 
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§ 45 Förstudiemedel 2022 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Anna Laang informerar om inkomna ansökningar gällande förstudiemedel 2022.  
 

Fokusområde Projektnamn Sökande Period Sökt 
belopp 

Beslut 

Strategisk 

kompetens-

försörjning 

En socialt hållbar 
delregion 

Branschråd inom kommunal 
vård- och omsorg 

Boråsregionen 
Sjuhärads 
kommunalförbund 

2022-09-01 – 
2023-02-28  

100 tkr Beviljas 

En innovativ och 
konkurrenskraftig 
delregion 

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

Borås stad 2022-08-01 – 
2023-06-30  

100 tkr  Avslag 

En innovativ och 

konkurrenskraftig 

delregion 

En socialt hållbar 
delregion 

Företagsstart Sjuhärad – 
förutsättningar för stöd till 
underrepresenterade grupper 

Borås stad eller 
Företagsstöd 
Sjuhärad 

2022-08-01 – 
2023-06-30 

100 tkr  Beviljas 

En innovativ och 

konkurrenskraftig 

delregion 

Strategisk 
kompetensförsörjning 

Sjuhäradsbild Kompetens 2030 Boråsregionen 
Sjuhärads 
kommunalförbund 

2022-05-01 – 
2023-04-30 

100 tkr  Beviljas 

En socialt hållbar 
delregion 
Bibliotek och 
läsfrämjande  

Bokstart - alla barns rätt till 
språket 

Svenljunga 
kommun  

2022-09-01 – 
2023-09-01  

100 tkr Beviljas  

En innovativ och 
konkurrenskraftig 
delregion 
Strategisk 
kompetensförsörjning  

Pilot Mind the Gap i Sjuhärad IUC Sjuhärad 2022-06-01 – 
2023-05-31 

100 tkr Avslag 

Strategisk 
kompetensförsörjning 

Val- och 
entreprenörskapskompetens 

Ung 
Företagsamhet 

2022-05-01 – 
2023-04-30 

100 tkr Avslag 

En cirkulär och 
hållbar delregion 

Återvunnen betong som bädd för 
elledningar 

Högskolan i Borås 2022-04-01 – 
2023-03-31 

100 tkr Beviljas 
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§ 46  Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2023–2024 
Diarienummer: 2022/SKF0138 
 
Beslut 

Direktionen ställer sig bakom en förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa i 
Västra Götaland 2023–2024 och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om 
handlingsplanen 
 
Sammanfattning 

Sedan 2016 finns en strukturerad samverkan mellan huvudmännen kring psykisk hälsa på 
länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag som lämnats. 
2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018–
2020.     
 
Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt 
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och Göteborg inom ramen för 
vårdsamverkan. 2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete. 
Handlingsplanen förlängdes därefter till och med 2022, med tankar om att en reviderad plan skulle 
tas fram och börja gälla från och med 2023.  
 
I juli 2020 gav regeringen Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag 
för en ny nationell strategi kring psykisk hälsa. Senast 1 september 2023 ska myndigheterna 
presentera sitt förslag till en ny nationell strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa. 
Handlingsplanen föreslås bli gällande för 5–10 år och den ska också innehålla mål och indikatorer.    
När de nya nationella dokumenten kan komma att bli gällande går inte med säkerhet att säga i 
nuläget, men Regeringskansliet menar att en rimlig uppskattning är att vi har en ny nationell strategi 
och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa från och med 2025.  
 
Styrgrupp psykisk hälsa har hanterat informationen och anser att det är viktigt att vi synkroniserar 
vårt arbete och vår länsgemensamma handlingsplan med den nationella processen. Styrgrupp 
psykisk hälsa anser också att mål och indikatorer i befintlig länsgemensam handlingsplan fortsatt är 
aktuella. Styrgrupp psykisk hälsa föreslår utifrån ovanstående en förlängning av nuvarande 
länsgemensamma handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024. Handlingsplanen kommer då att totalt 
omfatta perioden 2018–2024. Vårdsamverkan Västra Götaland ställde sig den 10 mars bakom 
förslaget. Det Politiska samrådsorganet ställde sig den 28 april bakom förslaget och 
rekommenderade huvudmännen att ta egna beslut i enlighet med förslaget.   
 
VästKoms styrelse beslutade den 10 maj 2022 att ställa sig bakom förslaget till förlängning av 
länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024 och rekommenderar kommunalförbunden 
att rekommendera kommunerna att ta egna beslut om att förlänga handlingsplanen. 
 
Expedieras till 

Medlemskommunerna 
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§ 47  Inriktningsdokument ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 
Diarienummer: 2022/SKF0139 
 
Beslut 

Direktionen ställer sig bakom en förlängning av befintligt inriktningsdokument för 
ungdomsmottagningarna i Västra Götaland tills dess ett nytt samverkansavtal är framtaget, dock 
längst till och med 2024. Direktionen rekommenderar medlemskommunerna att besluta i enlighet 
med förslaget 
 
Sammanfattning 

I Västra Götaland finns ett inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar. 
Inriktningsdokumentet är gemensamt för Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner och 
ligger till grund för lokala avtal och överenskommelser om ungdomsmottagningarna. Befintligt 
inriktningsdokument gäller under perioden 2018–2022 och framtagande av uppdragshandling för 
utvärdering och revidering av inriktningsdokumentet är påbörjat och planerat att tas upp i VVG och 
SRO under juni 2022. Ett nytt samverkansavtal kommer dock inte hinna antas innan nuvarande 
inriktningsdokument går ut. För att inte få något glapp och för att lokala avtal för 
ungdomsmottagningar ska kunna förlängas behöver nuvarande inriktningsdokument förlängas. VVG 
ställde sig den 4 april bakom förslaget till förlängning och SRO ställde sig bakom förslaget den 28 
april.  
 
VästKoms styrelse beslutade den 10 maj 2022 att ställa sig bakom förslaget till förlängning av 
befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland tills dess ett nytt 
samverkansavtal är framtaget, dock längst till och med 2024. VästKoms styrelse rekommenderar 
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med förslaget.  
 
Expedieras till 

Medlemskommunerna 
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§ 48  Digitala hjälpmedel i samverkan 
Diarienummer: 2022/SKF0105 
 
Beslut 

Direktionen ställer sig bakom förslaget till samverkansavtal för digitala hjälpmedel i samverkan och 
rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om deltagande 
 
De kommuner som önskar delta i samverkan från start ska ta beslut senast 31 december 2022 
 
För att även omfattas av Västra Götalandsregionens inplanerade upphandling krävs beslut senast  
7 oktober 2022 
 
Sammanfattning 

Med stöd i utredningen Välfärdsteknik i samverkan skickade SRO i januari 2022 ut ett förslag på ett 
samverkansavtal kring digitala hjälpmedel på remiss till de 49 kommunerna i Västra Götaland samt 
till Västra Götalandsregionen. Remissvaren visar sammantaget att det finns ett brett stöd i länet för 
att utöka samarbetet kring hjälpmedel i linje med förslaget.  
 
Om samverkansavtalet i sin nuvarande form undertecknas av huvudmännen medför det att befintliga 
strukturer för hjälpmedel behöver utökas något för att omhänderta det utökade uppdraget och 
säkerställa rätt kompetenser. Den initiala finansieringen för att etablera detta ingår i 
samverkansavtalet och motsvarar 10 kronor per invånare och huvudman. Nyttjandet av digitala 
hjälpmedel ska sedan följa nuvarande modell där tjänster från samverkansstrukturen och 
Hjälpmedelscentralen ingår i produkthyran.  
 
Sammantaget medför samverkansavtalet följaktligen något högre kostnader för huvudmännen 
initialt, i samband med att samarbetet etableras. När samarbetet finns på plats väntas de totala 
kostnaderna minska till följd av samordningsvinster och minskat dubbelarbete.  
 
Under de senaste veckorna har det uppkommit en deadline vilket är 2022-10-07 i förhållande till 
möjligheten att ta del av tidigt upphandlade produkter inom samarbetet. Deadlinen har uppkommit 
utifrån ett upphandlingsperspektiv då enstaka produkter, som av kommunerna önskats vara tidiga i 
sitt införande, sammanfaller med en redan inplanerad upphandling inom VGR. De produkter som 
berörs av denna deadline är: digital våg, digital blodtrycksmätare och pulsoximeter. De kommuner 
som inte kan lämna in ett påskrivet avtal, alternativt ett jakande beslut, inför deadlinen 2022-10-07 
förlorar möjligheten att avropa dessa produkter fram till dess att en förnyad upphandling ska 
genomföras. Det är dock fortsatt möjligt att lämna in ett påskrivet avtal efter denna deadline och 
ansluta sig till samarbetet för att delta i de upphandlingar som kommer därefter. 
 
Expedieras till 

Medlemskommunerna 
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§ 50  Avsiktsförklaring om samverkan Göteborg-Borås, en del av nya stambanor 
Diarienummer: 2020/SKF0114 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att anta avsiktsförklaringen i sin helhet utan ändringar 
 
Direktionen beslutar att presidiet får i uppdrag att formulera ett tillägg till beslutet där vikten av en 
koppling mellan Älvsborgsbanan och den nya stambanan framgår 
 
Sammanfattning 

Trafikverket har tagit fram en avsiktsförklaring avseende planering och byggnation av ny järnväg i 
stråket Göteborg-Borås. Avsiktsförklaringen är inte en juridiskt bindande skrivelse, utan avtal 
kommer att upprättas i det fortsatta arbetet med järnvägsplanerna mellan berörda kommuner och 
Trafikverket. 
 
Avsiktsförklaringen syftar till att uttrycka parternas samsyn på utbyggnaden, att tydliggöra 
förutsättningarna samt att förtydliga viljan till fortsatt samverkan inom stråket. Avsiktsförklaringen 
syftar även till att skapa stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar.  
 
Avsiktsförklaringen har arbetats fram gemensamt av Trafikverket, Västra Götalandsregionen, 
Göteborgsregionen och Boråsregionen samt stämts av löpande med kommunerna i stråket och 
Trafikverkets båda samrådsgrupper (politisk samrådsgrupp och samrådsgrupp tjänstepersoner). 
Parterna som undertecknar avsiktsförklaringen är Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen, 
Boråsregionen, Göteborgs stad, Mölndals stad, Swedavia AB, Bollebygds kommun, Borås stad och 
Trafikverket. 
 
Avsiktsförklaringen om samverkan ligger i linje med de yttranden som Boråsregionen lämnat i 
samband med samråd 1-3. Avsiktsförklaringen kommer att beslutas hos flera samarbetsparter 
samtidigt, vilket innebär att avsiktsförklaringen behöver godkännas i sin helhet, utan ändringar. 
 
De berörda kommunerna inom Boråsregionerna, Borås och Bollebygd, har ställt sig bakom 
avsiktsförklaringen. Marks kommun ingår inte som part eftersom ingen del av kommunen ligger inom 
den aktuella korridoren för ny järnväg Göteborg – Borås. Lokaliseringsutredningen sträcker sig till 
centrala Borås och då det inte finns något förslag på fortsatt dragning österut innebär det att 
Ulricehamn inte ingår i avsiktsförklaringen. 
 
Expedieras till 

Trafikverket 
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§ 51  Skrivelse om Västtrafiks förstudie inför upphandling av Västtågen 
Diarienummer: 2022/SKF0136 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att översända skrivelsen till Kollektivtrafiknämnden och Västtrafiks styrelse 
 
Sammanfattning 

Västtrafik har tagit fram en förstudie inför upphandling av Västtåg, nuvarande avtal går ut 2025. 
Förstudien utgår från en handlingsplan som ännu ej är beslutad. Beslut om handlingsplanen tas av 
Västtrafiks styrelse i slutet av juni i år. 
 
Handlingsplanen utgår från ”Målbild tåg 2035” och ”Målbild tåg delmål 2028” där möjligheten att 
öppna upp nya tågstationer inom Västra Götaland beskrivs. För kust-till kustbanan mellan Borås och 
Värnamo ingår tre tågstationer; Hillared, Länghem och Grimsås. Handlingsplanen ska utgöra underlag 
för kommande trafikupphandling och underlag för beslut om eventuella ytterligare 
fordonsinvesteringar.  
 
Västtrafik har inte skickat ut handlingsplanen på remiss till kommunalförbunden och det har inte 
heller förts någon dialog med kommunerna. Beslut om trafikförändringarna fattas i Västtrafiks 
ordinarie process för den årliga trafikplanen. Trafikförslagen kommer att lyftas för dialog med 
berörda kommuner inom ramen för den processen.  
 
Information om förstudien inför upphandlingen gavs till tjänstepersoner inom berörda kommuner, 
Borås, Svenljunga, Tranemo och Boråsregionen den 28 mars och det var även en informationspunkt 
på det delregionala kollektivtrafikrådet den 29 april. Därefter gav BH7 den 11 maj kansliet i uppdrag 
att upprätta en skrivelse för att uppmärksamma kollektivtrafiknämnden och Västtrafik på att 
Boråsregionen har synpunkter i ärendet. 
 
Boråsregionen vill att Västra Götalandsregionen tillsammans med Västtrafik hittar en lösning för att 
gå vidare med öppnandet av tågstationerna i Hillared, Länghem och Grimsås tillsammans med 
berörda kommuner. 
 
Expedieras till 

Kollektivtrafiknämnden 
Västtrafiks styrelse 
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§ 52  Delegations- och arbetsordning Navet science center 
Diarienummer: 2022/SKF0137 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att ge kansliet i uppdrag att revidera delegations- och arbetsordning för Navet 
science center 
 
Sammanfattning 

I ”Delegation och arbetsordning för Styrgrupp för Navet science center” från 2016 anges vad som 
gäller för Navets verksamhet avseende bland annat medlemmar, ändamål, organisation, finansiering 
av verksamheten, budgetprocess och ekonomisk styrning samt utträde ur Navet. Sedan 2016 har 
förändringar skett avseende flera områden. I februari 2022 antogs en ny Affärsplan 2022-2025 och 
under våren förs dialog om nya avtalskommuner och formerna för denna samverkan.  
 
Sammantaget bedömer styrgruppen för Navet science center att det finns ett behov av att se över 
och revidera befintlig delegations- och arbetsordning för att säkerställa att styrformerna ligger i linje 
med verksamhetens inriktning.  
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§ 53  Tertialrapport efter april samt prognos 2022 
Diarienummer: 2022/SKF0133 
 
Beslut 

Tertialrapport efter april samt prognos 2022 godkänns och översänds till medlemskommunerna för 
kännedom 
 
Sammanfattning 

Enligt förbundsordningen ska kommunalförbundet överlämna uppföljning per första tertialet till 
medlemskommunerna. Förbundet har, förutom sin bas- och projektverksamhet, ansvar för 
verksamheterna Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och 
omsorgscollege, Navet science center samt Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.  
 
Kommunalförbundets prognos inkluderat samtliga verksamheter för helåret 2022 är ett nollresultat. 
 
Flera av förbundets verksamheter uppvisar positiva resultat under perioden. Regional utveckling och 
Välfärdsutveckling har överskott som beror på att det inkommit medel till projekt där kostnader ännu 
inte fallit ut. Prognos för båda verksamheterna är dock ett nollresultat på helår.  
 
Medarbetarcentrums negativa resultat under perioden beror på högre pensionskostnader än vad 
som var budgeterat. Prognos för helår är därför ett negativt resultat.  
 
Avseende hela förbundets prognos för helåret är det två faktorer som kan komma att påverka 
resultatet; pensionskostnaderna och index E20, då det finns en risk att dessa kostnader blir högre än 
budgeterat. Dock är prognosen ett nollresultat då både förbundskansliet och administrationen 
uppvisar en prognos med positivt resultat. Förbundskansliets överskott förklaras av försäljning av 
tjänst och administrationens överskott beror på högre intäkter till följd av nya uppdrag som planeras 
under hösten 2022.  
 
Expedieras till 

Medlemskommunerna 
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§ 54 Förbundsdirektör informerar 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Beredningen hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7, har gett kansliet i uppdrag att initiera ett 
påverkansarbete gällande kust-till-kustbanan. Arbetet är påbörjat. 
 
Representanter från förbundet kommer att träffa ledningen för Freyr battery i Oslo i samband med 
mässan EVS 35. 
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§ 55 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU samt övrig politisk information 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

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

arbetsutskott. 
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§ 56 Anmälningsärenden 
 
Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns 
 
Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen 
 

Datum  Beslut  Delegat  
220408 1. Projektledare ”Matkassen”, Närvårdssamverkan, 2 avtal Förbundsdirektör 
220408 2. Avtal Nationell patientenkät, Närvårdskontoret – WeCare AB Förbundsdirektör 
220427 3. Tilläggsavtal Simonsland Nybron AB – Sjuhärads kommunalförbund, 

Navet science center 
Förbundsdirektör 

220429 4. Beslut förstudieansökan Bokstart - alla barns rätt till språket Beviljas Ordförande BH7 
220429 5. Beslut förstudieansökan Branschråd inom kommunal vård- och 

omsorg Beviljas 
Ordförande BH7 

 
220429 6. Beslut förstudieansökan Företagsrevitalisering Sjuhärad - 

förutsättningar för stöd till underrepresenterade grupper Beviljas  
Ordförande BH7 

 
220429 7. Beslut förstudieansökan Sjuhäradsbild Kompetens 2030 Beviljas  Ordförande BH7 

 
220429 8. Beslut förstudieansökan Återvunnen betong som bädd för 

elledningar Beviljas  
Ordförande BH7 

 
220429 9. Beslut förstudieansökan Företagsrevitalisering i Boråsregionen 

Avslag  
Ordförande BH7 

 
220429 10. Beslut förstudieansökan Pilot Mind the Gap i Sjuhärad Avslag  Ordförande BH7 

 
220429 11. Beslut förstudieansökan Val- och entreprenörskompetens Avslag  Ordförande BH7 

 
220502 12. Avtal om juridisk service, Borås Stad Förbundsdirektör 
220503 13. Samarbetsavtal AB Bostäder i Borås – Navet science center Verksamhetschef 

Navet science center 
220509 14. Begäran om utlämnande av allmän handling, personaluppgifter Administrativ chef 
220509 15. Revidering Lokalekonomiska analyser för förstärkt näringsliv 

Sjuhärad  
Enhetschef regional 
utveckling  

220524 16. Omdisponering utvecklingsmedel Förstärkt näringsliv Förbundsdirektör 
220524 17. Omdisponering utvecklingsmedel Kommunikationsplattform Förbundsdirektör 
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§ 57 Övriga frågor 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Anders Brolin (S) Tranemo har avgått som ledamot i Direktionen och tackas av innan mötets början. 
 
 

§ 58 Nästa sammanträde äger rum den 16 september kl 9.00-12.00 
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