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§ 33 Fastställande av dagordning 
 
Beslut 

Dagordningen fastställs 
 
 
 

§ 34 Val av justerare 
 
Beslut  

Bengt Hilmersson (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 
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§ 35 Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 
Diarienummer: 2020/SKF0188 
 
Beslut 

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 antas och översänds till medlemskommunerna för 
information 
 
Sammanfattning 

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad anger riktningen för det delregionala utvecklingsarbetet 2021–2030 
och samspelar med den regionala utvecklingsstrategin för samma period. Arbetet samordnades med 
Boråsregionens arbete med att ta fram en regional struktur- och framtidsbild där tre utmaningar 
identifierats; kompetensförsörjning, infrastruktur och digitalisering. Strategin vänder sig till alla 
parter som arbetar för regional utveckling och ska fungera som vägledning och inspiration för 
kommunerna och andra aktörer. Strategin styr kommunalförbundets prioriteringar inom det 
regionala utvecklingsarbetet och fördelningen av delregionala utvecklingsmedel.  
 
Strategin har tagits fram i nära och bred dialog med de åtta medlemskommunerna genom 
dialogmöten med de kommunala nätverken, kommunledningar, kommunal referensgrupp, 
kommunchefsnätverket och i några politiska kommunstyrelser. Dialog och samtal har även förts med 
externa aktörer och samarbetspartners.  
 
Utvecklingsstrategin består av fem fokusområden; En innovativ och konkurrenskraftig delregion, 
Strategisk kompetensförsörjning, En socialt hållbar delregion, En cirkulär och hållbar framtid och 
Hållbar samhällsplanering. Fokusområdena är utvalda utifrån identifierade behov och fokuserar på 
de områden där vi ser att samarbete bidrar till något större än vad var och en kan åstadkomma var 
för sig. Fokusområdena samspelar med den regionala utvecklingsstrategins långsiktiga prioriteringar 
och kraftsamlingar. Strategin lyfter också upp kopplingen till Agenda2030 och vilka globala 
hållbarhetsmål som fokusområdena bidrar till att uppfylla. Med stöd av strategin och dess 
prioriteringar kan kommuner och kommunalförbund, tillsammans med organisationer, näringsliv och 
högskolan, initiera olika satsningar för att stimulera utveckling. 
 
Expedieras till 

Medlemskommunerna 
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§ 36 Regional transportinfrastrukturplan 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Information om nuläge samt fortsatt tidplan för arbetet med regional transportinfrastrukturplan. 
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§ 37 Samråd 3 ny stambana Göteborg-Borås 
Diarienummer: 2020/SKF0114 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att presidiet justerar slutligt förslag till skrivelse och därefter översänder 
föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet 
 
Sammanfattning 

Trafikverket har upprättat ett samrådsunderlag för Göteborg-Borås, en del av nya stambanor. Detta 
är samråd nummer tre och synpunkter ska lämnas senast 11 juni 2021.  Boråsregionen väljer att 
besvara samrådsremissen för att visa på den enighet som råder kring vikten av en ny stambana 
mellan Göteborg och Borås. Förbundet arbetar aktivt i samverkan med närliggande kommuner, 
Västra Götalandsregionen, statliga myndigheter och lokalt, regionalt, nationellt och internationellt 
näringsliv för en snabb utbyggnad av järnvägskapaciteten mellan Borås och Göteborg.  
 
Boråsregionen står bakom den formulering som är framtagen inom den politiska samrådsgruppen för 
Göteborg – Borås i samband med samråd 1. 
 
Boråsregionen vill betona följande 

• Det högst prioriterade förslaget som presenteras i samråd 3 ligger helt i linje med de 
prioriteringar förbundet framfört både under lokaliseringsarbetet och i tidigare samråd. 

• Tempot i det fortsatta arbetet behöver fortsatt vara högt för att möjliggöra en tidig byggstart. 

• I kommande förslag till nationell plan är det viktigt att inkludera projektet Göteborg – Borås som 
helhet, att det ryms inom kommande planperiod 2022–2033 samt är fullt finansierat. Dessutom 
behöver förstärkningsåtgärder på befintlig Kust till kustbana samt kopplingspunkten vid 
Mölnlycke ingå. 

• För att uppnå en överflyttning av resenärer till tåg vid de nya stationerna behöver kopplingar från 
närliggande kommuner ses över och kompletteras. Det är viktigt att de nya stationerna utvecklas 
till attraktiva kollektivtrafiknoder.  

• Vikten av en fortsatt utbyggnad av ny järnväg mot Jönköping och Stockholm via Ulricehamn. 

• I det fortsatta arbetet behöver ett triangelspår söder om Borås utredas för att koppla samman 
den regionala trafiken mellan Borås, Ulricehamn och Jönköping. 

 
Yttrandet kompletteras med skrivningar gällande bytesmöjligheter till övriga tågbanor från Borås C, 
fortsatt utredning av kopplingspunkt väster om Bollebygd samt omformulering i stycket Fortsättning 
österut. 
 

Expedieras till 

Trafikverket 
Medlemskommunerna  
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§ 38 Avsiktsförklaring mellan parterna i stråksamverkan Göteborg-Borås 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Inledande information gällande eventuell avsiktsförklaring mellan parterna i stråksamverkan 
Göteborg-Borås. 
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§ 39 Ordförandebeslut ÅVS 180 
Diarienummer: 2021/SKF0107 
 
Beslut 

Direktionen ställer sig bakom vidtagen åtgärd 
 
Sammanfattning 

Trafikverket har skickat ut remiss om åtgärdsvalsstudie väg 180 till berörda kommuner och 
kommunalförbund. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har i sin tur skickat ut remissen till 
samtliga medlemskommuner och har efter remisstiden sammanställt ett gemensamt svar vilket 
godkänts genom ordförandebeslut.  
 

Boråsregionens synpunkter 
Väg 180 är en viktig väg för både person- och näringslivets transporter, den är en länk mellan två 
delregioner och har potential att på sikt stödja utvecklingen till att dagens två 
arbetsmarknadsregioner Göteborg och Borås växer samma till en. Förbättringar på väg 180 ger 
positiva effekter för resor även med start och målpunkter utanför Borås och Alingsås och gynnar 
därmed hela Sjuhärad. 
 
Det är positivt att studien är fokuserad på störningar i boendemiljö och trafiksäkerhet då åtgärder 
som leder om trafiken från bostadsgator till det större vägnätet bidrar till ett mer effektivt 
transportsystem. 
 
Det viktigaste åtgärdsförslaget ur det regionala perspektivet är en ny väg Sandhult – Viared, främst 
för tung trafik. Att näringslivets transporter trafikerar bostadsgator gynnar varken transportörerna 
eller de boende och det påverkar klimatutsläppen negativt. Dessutom ökar slitaget på vägbanan då 
det mindre vägnätet inte är anpassat för höga trafikflöden eller tung trafik. Att leda trafik utanför 
bostadsområden ger mindre störningar i boendemiljöer och avlastar dessutom de centrala delarna av 
Borås. Den nya dragningen av väg 180 till Viared kommer förhoppningsvis också leda till att färre 
lastbilstransporter använder väg 1758 (Töllsjövägen) som alternativ färdväg mellan väg 180 och väg 
27/40. 
 
På sikt ger också den nya vägsträckningen möjlighet till verksamhetsetableringar i Storskogen inom 
Bollebygds kommun, där Töllsjövägen och väg 180 möts. Med ett nytt verksamhetsområde förändras 
vägens funktion från att vara en genomfartspassage till en målpunkt.  På sikt stödjer detta 
utvecklingen mot målet om en gemensam arbetsmarknadsregion för Borås och Göteborg. 
 
Ett argument för att påskynda en ny vägsträckning är Trafikverkets pågående arbete med att 
omvandla vägar med bärighetsklass 1 (BK1, max 64 tons bruttovikt) till bärighetsklass 4 (BK4, max 74 
tons bruttovikt). Utan en ny vägsträckning kommer detta att innebära att det blir ännu tyngre fordon 
på väg 180 genom centrala delar av staden, vilket Borås inte kommer att tillåta på de befintliga vägar 

och broar som inte är anpassade för dessa tyngre fordon. Den nya vägsträckningen bör därför 
utformas för direktanslutning av tung trafik till väg 40 för bärighetsklass BK4.  
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Väg 180 utgör en tätortsinfart i både Alingsås och Borås och för att uppnå målet om en 
arbetsmarknadsregion behövs god framkomlighet i infarterna till bägge städerna. I studien är 
infarten till Borås tätort utredd, men det saknas motsvarande utredning för infarten till Alingsås. 
Utredningsområdet är satt till korsningen där väg 180 möter E20 Alingsås (ej rondellen). En 
kompletterande studie för den infartsträckan behöver genomföras. 
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§ 40 Ledamot Västra Stambanegruppen 
Diarienummer: 2021/SKF0118 
 
Beslut 

Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag 
 
Sammanfattning 

Enligt beslut i Direktionen 2021-04-16 ska Direktionen utse en ledamot till Västra Stambanegruppen. 
 
Valberedningen föreslår Annette Carlson (M) till ordinarie ledamot och Stefan Carlsson (S) till 
ersättare i Västra Stambanegruppen. 
 
Expedieras till 

Skaraborgs kommunalförbund 
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§ 41 Ordförandebeslut Elektrifieringslöfte 
Diarienummer: 2021/SKF0121 
 
Beslut 

Direktionen ställer sig bakom vidtagen åtgärd 
 
Sammanfattning 

Regeringens elektrifieringskommission, ledd av infrastrukturminister Thomas Eneroth, har som syfte 
att påskynda elektrifieringen av godstransporter på väg. Utöver en nationell plan ska man också ta 
fram regionala elektrifieringslöften från aktörer i de regioner som har stora godsflöden. Västra 
Götalandsregionen har fått uppdraget att koordinera ett samlat elektrifieringslöfte från aktörer i 
Västra Götaland som planerar att bidra till elektrifieringen. 
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har fått förfrågan om att vara med i det samlade 
elektrifieringslöftet från Västra Götaland. Tidshorisonten har varit kort och redan den 25 maj 2021 
ska en färdigredigerad text vara insänd till Regeringskansliet. Löftena kommer att presenteras av 
infrastrukturministern vid en pressträff omkring 1 juni 2021. 
 
Förslaget är att Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund antar ett samlat elektrifieringslöfte för 
kommunalförbundet tillsammans med medlemskommunerna. Förslag på löfte har tagits fram av 
Västra Götalandsregionen och ett tillägg har gjorts utifrån synpunkter från Beredning Hållbar regional 
utveckling Sjuhärad, BH7. Beredningen föreslog presidiet att anta förslag till formulering av 
elektrifieringslöfte. Förslaget ska kompletteras med en kort beskrivning av vad som redan görs inom 
området elektrifiering i Boråsregionen. 
 
Förslag på elektrifieringslöfte: 
 
”Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund avser tillsammans med medlemskommunerna, inom 
Klimat2030 och Fossilfri Boråsregion, att stötta aktörer och verka för en accelererad elektrifiering av 
godstransporter inklusive samverkan för en tillräcklig elnätskapacitet. Vidare att verka för att förse 
vägar i Sjuhärad med laddinfrastruktur och för tunga fordon och förutsättningar för ett utbyggt nät 
av vätgastankstationer.” 
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§ 42 Reviderat gymnasiesamverkansavtal 
Diarienummer: 2021/SKF0119 
 
Beslut 

Direktionen rekommenderar medlemskommunerna att godkänna det reviderade 
gymnasiesamverkansavtalet för Sjuhärad 
 
Sammanfattning 

Sedan höstterminen 2011 har elever som är boende i någon av Sjuhärads medlemskommuner och 
som ska påbörja sina studier inom ungdomsgymnasiet, möjlighet att som förstahandssökande fritt 
söka program och skola i någon av kommunerna. Detta blev möjligt genom det samverkansavtal som 
undertecknades av dåvarande kommunalråd och som fortfarande gäller för ungdomsgymnasiernas 
verksamhet i denna region.  
 
Avtalstext kräver regelbunden översyn och sedan en längre tid tillbaka har gymnasiesamverkans-
avtalet i Sjuhärad inte varit överensstämmande med den praxis som utvecklats i samverkan. Utöver 
detta är dokumentet inte heller språkligt uppdaterat utifrån nuvarande lagtext. Skolchefsgruppen i 
Sjuhärad har därmed arbetat fram en reviderad version av nuvarande avtalstext, en justering som 
bland annat ska förtydliga skolchefsgruppens uppdrag och ansvar men även ekonomiska villkor och 
förutsättningar.  
 
Det reviderade samverkansavtalet ska kompletteras med ett antal bilagor som krävs för samverkan 
kring exempelvis det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för elever i behov av särskilt stöd samt för 
de regler och förhållningssätt som ska gälla kring gemensam antagning. Utöver dessa dokument har 
bilageförslag även formulerats kring överlämning när en elev byter skola samt rutiner och ansvar när 
en elev flyttar.  
 
Tillsammans med det fokusdokument som KP-rådet tagit fram speglar avtalet den samverkan som 
krävs i Sjuhärad, där gymnasieverksamheten är en viktig del i kompetensförsörjningsarbetet.  
 
Expedieras till 

Medlemskommunerna 
Skolchefsgruppen 
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§ 43 Tertialrapport efter april samt prognos 2021 
Diarienummer: 2021/SKF0120 
 
Beslut 

Tertialrapport efter april samt prognos 2021 godkänns och översänds till medlemskommunerna för 
information 
 
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, Navet science 
center samt Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.  
 
Kommunalförbundets prognos inkluderat samtliga verksamheter för helåret 2021 är ett underskott 
om knappt 1 000 tkr. Underskottet härrör från Navet science center som fortfarande påverkas av 
rådande pandemi. 
 
Mot bakgrund av den underskottsprognos som redovisas inom Navet science center har styrgruppen 
för Navet 2021-05-25 beslutat att ge verksamhetschefen i uppdrag att arbeta vidare för att nå en 
ekonomi i balans. 
 
Flera av verksamheterna uppvisar överskott under perioden, vilket kan förklaras av lägre kostnader 
till följd av ej genomförda aktiviteter. Alla kopplade till den pågående pandemin. Prognosen är dock 
ett nollresultat på helår. Verksamheterna förbundskansli samt administration ska ses som en helhet, 
uppdelningen är ny i årets budget. Projektverksamhetens överskott härrör till fleråriga projekt och 
dessa medel kommer att flyttas med vid årets slut. Detsamma gäller eventuellt överskott inom 
Närvårdssamverkan, enligt gällande styrmodell för Närvårdssamverkan.  
 
Medarbetarcentrums underskott beror på minskade intäkter för sålda tjänster samt ökade 
personalkostnader. Prognosen är ett nollresultat.   
 
Som angavs i budgeten kommer förbundet under 2021 att få en pensionskostnad av engångskaraktär 
motsvarande knappt 1,5 mnkr. Detta till följd av den beräkningsmodell som råder gällande 
förmånsbestämd ålderspension, FÅP. Det finns därmed en risk att förbundet kommer att uppvisa ett 
underskott vid årets slut. Det beräknade egna kapitalet vid ingången av 2021 är knappt 10 mnkr, det 
finansiella målet är att eget kapital ska uppgå till minst 4 mnkr. Marginalen i eget kapital innebär att 
ett eventuellt underskott om 1,5 mnkr inte är någon risk för förbundets verksamhet i stort. Då 
kostnaden inte är möjlig att påverka och av engångskaraktär, bör synnerliga skäl anses föreligga.  
 
Expedieras till 

Medlemskommunerna 
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§ 44 Inriktningsdokument samt val Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
Diarienummer: 2021/SKF0122 
 
Beslut 

Direktionen föreslår det delregionala politiska samrådet att revidera inriktningsdokumentet för 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg avseende den kommunala politiska representationen och 
därefter ge kommunerna i uppdrag att utse representanter till Närvårdssamverkan från och med 
2022-01-01 
 
Sammanfattning 

Närvårdssamverkan syftar i grunden till att förbättra och säkra vårdövergångarna mellan vårdgivarna. 
Invånarna ska ges tillgång till hälso- och sjukvård på lika villkor. Med en sammanhållen vårdkedja ska 
individen inte påverkas när ansvaret för vården delas mellan vårdgivarna eller övergår från en 
vårdgivare till en annan. 
 
För att säkerställa effektiva vårdprocesser där ansvarsgränser och arbetssätt tar hänsyn till individens 
behov finns i Västra Götaland en modell med vårdsamverkansområden. Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg organiserar samtliga vårdgivarnivåer där det uttalade syftet är att samverkan ska ske på 
lägsta effektiva nivå.  
 
Modellen för vårdsamverkan i Södra Älvsborg regleras av ett politiskt fastställt inriktningsdokument, 
vilket senast var föremål för revidering under 2018 för att gälla under perioden 2019 – 2022. 
 
Enligt nu gällande inriktningsdokument är kommunerna i det delregionala politiska samrådet, DPS, 
representerade av ledamöterna i Boråsregionens politiska beredning Välfärd och Kompetens. Trots 
att samverkan idag upplevs som både effektiv och ändamålsenlig, följer inte den kommunala 
representationen utgångspunkten om att samverkan ska ske på lägsta effektiva nivå. För att följa 
intentionerna med Närvårdssamverkans syfte bör istället kommunerna utse egna representanter till 
det delregionala politiska samrådet.  
 
Förslaget är att inriktningsdokumentet revideras utifrån ovanstående samt att nuvarande val av 
kommunala politiska ledamöter avslutas 2021-12-31. Samtidigt ges kommunerna ett uppdrag att 
välja nya representanter till Närvårdssamverkan from 2022-01-01. 
 
Expedieras till 

Delregionalt politiskt samråd 
Medlemskommunerna 
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§ 45 Strategidagar 
 
Beslut 

De planerade strategidagarna flyttas till 7-8 oktober på grund av rådande omständigheter 
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§ 46 Förbundsdirektör informerar 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Revidering av nuvarande samverkansavtal gällande naturbruksutbildningarna pågår. Förslaget är att 
samma principer kring eleversättningar som råder i befintligt avtal skall gälla även framledes.  
 
Fortsatt fokus på Gryning vård AB 

På medlemskommunernas initiativ kommer det att göras en satsning kring gemensamt e-arkiv. 

Ett förslag gällande eventuell fortsättning på ett gemensamt arbete kring Praktikplatsen.se är under 

framtagande. 

Den nya överenskommelsen med Västra Götalandsregionen gällande delregionala utvecklingsmedel 

kräver viss omställning på förbundet. 

Navet öppnar igen för allmänheten den 12 juni  
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§ 47 Övrig information 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Arbetet med att utreda utökad ägarkrets för Mediapoolen fortgår. 
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§ 48 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Direktionen delges information från de senaste mötena med BHU och VästKoms styrelse. 
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§ 49 Anmälningsärenden 
 
Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns 
 
Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen 
 
Datum  Beslut  Delegat  
2101-2105 1. Sju avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad Verksamhetschef MC 
2101-2103 2. Tre avtal mellan Medarbetarcentrum och Tranemo kommun Verksamhetschef MC 
2103 3. Två avtal mellan Medarbetarcentrum och Marks kommun Verksamhetschef MC 
210324 4. Avtal mellan Navet science center och Skolverket gällande 

Programmera i tidigare åldrar 2021 
Biträdande 
verksamhetschef Navet 

2104-2105 5. Tre avtal mellan Medarbetarcentrum och Svenljunga kommun Verksamhetschef MC 
210429 6. Tilldelningsbeslut direktupphandling Trygg elförsörjning Teamchef Projekt och 

Tillväxt 
210513 7. Tjänsteköp projektledare Tidig upptäckt, tidiga insatser Förbundsdirektör 
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§ 50 Övriga frågor 
 
Beslut 

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen 
 
 

 
 
 

§ 51 Nästa sammanträde äger rum den 10 september 2021 kl 9.00-12.00 
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