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Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021 – 2030 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

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

 

Ärendebeskrivning 
Med avstamp i arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 
2030 har Boråsregionen beslutat att ta fram en ny delregional utvecklingsstrategi för 
programperioden 2021 – 2030. Den delregionala utvecklingsstrategin kommer att ersätta 
Boråsregionens Tillväxt och utvecklingsstrategi 2014 – 2020. Under våren 2020 initierades en process 
för att diskutera och förankra regional samverkan i samband med att förslaget till ny regional 
utvecklingsstrategi skickades ut i april 2020. Syftet var att stärka det regionala utvecklingsarbetet 
kommande programperiod i nära dialog med kommunerna. Arbetet lade grunden för det fortsätta 
arbetet med att ta fram en delregional utvecklingsstrategi.  
 
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. 

mailto:ellen.lageholm@borasregionen.se
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Medlemskommunerna 



Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021 – 2030



Förord

Det regionala utvecklingsarbetet i Sjuhärad ska inriktas på 
hur vi tillsammans utvecklar vår delregion utan att äventyra 
kommande generationers behov. 

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad anger riktningen för det 
delregionala utvecklingsarbetet 2021-2030 och samspelar 
med den regionala utvecklingsstrategin för samma period. 
Strategin vänder sig till alla parter som arbetar för regional 
utveckling och ska fungera som vägledning och inspiration. 

Strategin har tagits fram av Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund i nära och bred dialog med de åtta 
medlemskommunerna samt externa aktörer och 
samarbetspartners. 

Vi hoppas att alla som arbetar för Sjuhärads utveckling vill 
vara med och bidra till uppfyllandet av utvecklingsstrategin! 

Borås, juni 2021

Ulf Olsson

Ordförande

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Magnus Haggren 

Förbundsdirektör 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

2



INLEDNING

Förord……………………………………………………………………….2

Sjuhärads profil………………………………………………………...4

Strategins mål……………………………………………………………5

Strategins syfte………………………………………………………….6

Gränsöverskridande samverkan………………………………..7

Strategins utgångspunkter…............................................8

FEM FOKUSOMRÅDEN

En innovativ och konkurrenskraftig delregion………….10

Strategisk kompetensförsörjning…………………………....12

En socialt hållbar delregion……………………………..………14

En cirkulär och hållbar framtid…………………………………16

Hållbar samhällsplanering……………………………………….18

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING…………….………..20

3

Innehållsförteckning

UTVECKLINGSSTRATEGI
SJUHÄRAD 2021-2030



4

Sjuhäradsbygden är en benämning på södra Västergötland. Bygden 
omfattar historiskt de sju häraderna Gäsene, Ås, Veden, Bollebygd, Mark, 
Kind och Redväg. Numera räknas kommunerna Bollebygd, Borås, 
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda till 
Sjuhärad. 

Sjuhärad är ett kuperat inlandsområde där många sjöar samsas med 
skog, vackra hagar och ängsmark. Tack vare de naturliga 
förutsättningarna har hemslöjd och hantverk varit framträdande. 
Småföretagande och entreprenörsanda är viktiga drivkrafter och en lång 
tradition av kringresande försäljare, så kallade knallar, har lagt grunden 
till ett näringsliv med företagaranda och affärsbegåvning. Dagens 
näringsliv präglas av klusterområden inom textil, digital handel, logistik, 
resursåtervinning och högteknologiska fordonslösningar. 

Civilsamhället är en stark kraft i sjuhäradskommunerna. Många byalag 
och hembygdsföreningar vårdar en historia och utgör en stark kreativ 
faktor. De bidrar till gemenskap och en plattform för lokala initiativ. Även 
inom besöksnäringen finns ett väl utvecklat och dynamiskt samarbete. 

Det är något speciellt med Sjuhäradsbygden. Framåtanda har sedan 
generationer bidragit till regionens försörjning. Här tillvaratas idéer och 
verksamheter utvecklas och expanderar. I Sjuhärad kan du utbilda dig, 
arbeta och leva ett gott liv.

Sjuhärads profil 
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Tillsammans utvecklar vi 
Sjuhärad
och är en del av omställningen till ett hållbart och 
konkurrenskraftigt Västra Götaland 

Strategins mål 

Genom att stärka delregionens attraktions- och konkurrenskraft bidrar 
vi till att Sjuhärad är ett bra område att bo, arbeta och verka i. 

Vi främjar innovation och hållbar tillväxt genom gränsöverskridande 
samverkan och ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv.
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Strategin lyfter fram prioriterade områden vi ska samverka 
kring för att skapa ett hållbart samhälle.

Strategin fungerar som vägledning och inspiration för alla 
parter som bidrar till utvecklingsarbetet och grundar sig i det 
gemensamma ansvaret för regional utveckling. 

Strategin pekar ut riktningen och beskriver fokusområden, 
viktiga inriktningar och önskvärda effekter där takten i 
omställningen behöver öka fram till 2030.
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Strategin fokuserar på de områden där vi ser att samarbete 
bidrar till något större än vad var och en kan åstadkomma 
var för sig.

Tvärsektoriell samverkan med aktörer från offentlig sektor, 
det privata näringslivet och det civila samhället är en 
förutsättning för att lyckas med strategin. 

Med stöd av strategin och dess prioriteringar kan 
kommuner och kommunalförbund, tillsammans med 
organisationer, näringsliv och högskolan, initiera olika 
satsningar för att stimulera utveckling.

Gränsöverskridande samverkan 
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Strategins utgångspunkter

VISION DET GODA LIVET - Utgångspunkten för vårt 
arbete är Västra Götalandsregionens vision om Det 
goda livet. Visionen är styrande och framtagen av 
Västra Götalandsregionen i samverkan med de 49 
kommunerna och andra aktörer. Visionen om det goda 
livet står för god hälsa, arbete och utbildning, trygghet, 
gemenskap och delaktighet i samhällslivet, en god 
miljö där vi värnar de förnybara systemen, möter 
behoven hos barn och ungdomar och skapar uthållig 
tillväxt och ett rikt kulturliv.

REGIONAL UTVECKLINGSTRATEGI FÖR VÄSTRA 
GÖTALAND 2021 – 2030 - Arbetet med framtagandet 
av Utvecklingsstrategi för Sjuhärad har skett parallellt 
med framtagandet av regional utvecklingsstrategi för 
Västra Götaland 2021–2030. Den delregionala 
strategins fokusområden ligger i linje med den 
regionala utvecklingsstrategin och synliggörs under 
varje fokusområde.  

AGENDA 2030 – De 17 globala hållbarhetsmålen 
omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar 
utveckling; den ekonomiska, den sociala och den 
miljömässiga. Agenda 2030 tydliggör att hållbar 
utveckling är avgörande för vår gemensamma framtid 
och att alla tre dimensionerna måste samverka. Det 
regionala utvecklingsarbetet ska bidra till att nå de 
globala hållbarhetsmålen och till en hållbar utveckling. 
Samspelet med de globala målen synliggörs under 
varje fokusområde. 
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Fem fokusområden 

DIGITALISERING
Digitalisering genomsyrar alla fokusområden och bör ses som ett verktyg för 
att genomföra satsningar i linje med utvecklingsstrategin. Digitalisering är ett 
prioriterat område som medlemskommunerna lyft fram inom ramen för 
arbetet med en gemensam framtidsbild. 

En innovativ och konkurrenskraftig 
delregion

Strategisk kompetensförsörjning

En socialt hållbar delregion

En cirkulär och hållbar delregion

Hållbar samhällsplanering 
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Strategin har fem strategiska fokusområden för 
perioden 2021–2030. 

Fokusområdena ska peka ut riktningen för 
utvecklingen som nås genom gemensamma 
initiativ, samverkan och satsningar. 

Varje fokusområde innehåller en inledande text 
som definierar området, tre viktiga inriktningar 
och tre önskvärda effekter. 
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En förutsättning för att Sjuhärad ska vara innovativt och 

konkurrenskraftigt är satsningar inom flera olika områden som samspelar 

med varandra. Det handlar om strategisk kompetensförsörjning, 

forskning- och innovationsmiljöer, god infrastruktur och satsningar på 

omställningen till ett hållbart och digitalt samhälle. 

Förmågan att attrahera människor och företag till vårt område är i hög 

grad sammankopplad med förutsättningarna för långsiktig utveckling och 

ett konkurrenskraftigt näringsliv i framkant.

Sjuhärad förknippas med kreativitet, handlingskraft och förmåga till 

anpassning efter omständigheterna. Delregionen präglas också av ett gott 

företagsklimat och en stark innovationskraft. Här utvecklar vi nya 

innovationer och kluster inom områden som följer samhällets snabba 

utveckling.

SAMSPEL TILL REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI 2021-2030 – Fokusområdet kopplas 
till den långsiktiga prioriteringen Stärka innovationskraften

En innovativ och 
konkurrenskraftig delregion
En innovativ och 
konkurrenskraftig delregion



VIKTIGA INRIKTNINGAR
• Öka samarbetet inom branschkluster i privat och offentlig 

verksamhet 
• Stärka kopplingen mellan företag i delregionen och akademi, 

forskning och innovationsmiljöer i hela Västra Götaland 
• Stimulera företagens och övriga organisationers förmåga till 

omställning inför nya förutsättningar

ÖNSKVÄRDA EFFEKTER
• Goda förutsättningar för att ta oss an gemensamma utmaningar 

genom kontinuerliga samverkansplattformar 
• Fler företag startas upp och växer i delregionen
• Livskraftiga företag som ligger i framkant inom innovation och 

hållbarhet
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En innovativ och 
konkurrenskraftig delregion
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SAMSPEL TILL REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI 2021-2030 - Fokusområdet kopplas till 
den långsiktiga prioriteringen Bygga kompetens och kraftsamlingen Fullföljda studier 

Tillgången på kompetens är en förutsättning för att samhället 

ska utvecklas och för att Sjuhärad ska vara attraktivt. Vi ska 

möta arbetsmarknadens utmaningar gällande 

kompetensförsörjning samtidigt som vi ställer om till ett hållbart 

samhälle. Detta kräver nya kunskaper inom digitalisering och att 

vi skapar nya möjligheter för forskning och innovation. 

Genom strategisk kompetensförsörjning skapar vi 

förutsättningar för god tillgång till arbetskraft med rätt 

kompetens utifrån arbetsmarknadens behov och ger ökade 

förutsättningar för individers möjligheter till egen försörjning. 

Sjuhärad har ett brett utbud av utbildningsmöjligheter och 

delregionen ska även fortsättningsvis vara nationellt och 

internationellt ledande inom flertalet områden med 

profilutbildningar inom exempelvis e-handel, logistik och textil. 
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VIKTIGA INRIKTNINGAR
• Fördjupa samverkan kring strategisk kompetensförsörjning
• Öka förutsättningarna för att tillgodose arbetsmarknadens 

behov och för att människor ska finna vägar till studier, arbete 
och egen försörjning 

• Främja omställningen på arbetsmarknaden genom att 
stimulera forskning och utveckling samt ett livslångt lärande 

ÖNSKVÄRDA EFFEKTER
• Sjuhärad kännetecknas av ett utbildningssystem som 

anpassar sig efter arbetsmarknadens behov
• Sjuhärads arbetsmarknad har tillgång till arbetskraft med rätt 

kompetens och invånarna har goda möjligheter till egen 
försörjning

• Sjuhärads arbetsgivare lockar till sig kompetens genom att 
erbjuda attraktiva arbetsplatser

13

Strategisk 

kompetensförsörjning
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En socialt hållbar delregion innebär att invånarna har jämlika 

förutsättningar att leva ett gott liv och delta i samhällslivet. Social 

hållbarhet lägger grunden till en fungerande demokrati och ökar 

samhällets möjligheter att möta oförutsedda händelser. 

Utvecklingsarbetet i Sjuhärad ska skapa förutsättningar för god och 

jämlik hälsa i hela delregionen och bidra till att alla medborgare 

känner sig inkluderade.  

För att lyckas med att skapa jämlika förutsättningar för alla inom 

Sjuhärad krävs en tvärsektoriell samverkan med aktörer från 

offentlig sektor, det privata näringslivet och det civila samhället. 

SAMSPEL TILL REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI 2021-2030 - Fokusområdet kopplas till 
den långsiktiga prioriteringen Öka inkluderingen och kraftsamlingen Fullföljda studier 

En socialt hållbar delregion



VIKTIGA INRIKTNINGAR

• Satsningar för att främja samverkan mellan kommun och 
region inom välfärdsområdet

• Skapa förutsättningar för alla medborgare att känna 
samhörighet och delta i arbets- och samhällslivet genom 
bland annat digital inkludering 

• Främja arbetet att omsätta FN:s barnkonvention från teori 
till praktik

ÖNSKVÄRDA EFFEKTER 

• God och jämlik hälsa för alla inom Sjuhärad 
• Invånarna har goda möjligheter till egen försörjning och en 

jämlik samhällsservice oberoende av bostadsort
• Barnets bästa beaktas i alla lägen

En socialt hållbar delregion
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SAMSPEL TILL REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI 2021-2030 - Fokusområdet kopplas till det 
övergripande samt kraftsamlingarna elektrifiering och cirkulära affärsmodeller

Två stora samhällsutmaningar vi står inför globalt, nationellt 
och lokalt är effekterna av klimatförändringen och hotet mot 
den biologiska mångfalden. En förutsättning för att Sjuhärad 
ska vara attraktivt är att vi bidrar till hållbar utveckling utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter till ett gott liv. 

En del i omställningen till ett hållbart samhälle är att arbeta 
för cirkulära affärsmodeller. Det innebär att vi skapar 
produkter, material och ekonomi med syfte att optimera 
resursanvändandet. Sjuhärad är nationellt ledande inom 
cirkulära affärsmodeller i textil och design. 

Ett väl utvecklat samarbete mellan offentlig sektor, akademi, 
forskning och det lokala näringslivet lägger grunden till goda 
förutsättningar för innovationer och fortsatt positionering 
inom området. Detta ska vi fortsätta utveckla tillsammans för 
att nå en hållbar och cirkulär framtid. 
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En cirkulär och hållbar 
framtid



VIKTIGA INRIKTNINGAR

• Skapa förutsättningar till omställning mot cirkulära 
affärsmodeller genom att stimulera innovationer inom 
cirkulär produkt-och affärsutveckling

• Stimulera omställning till ett fossiloberoende samhälle
• Skapa förutsättningar för ekologisk hållbarhet 

ÖNSKVÄRDA EFFEKTER 

• Resurser används effektivt och uttaget av icke förnybara 
resurser är begränsat  

• En delregion med mindre miljö- och klimatpåverkan
• Sjuhärad präglas av en välmående miljö med rik natur, rent 

vatten och ren luft
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SAMSPEL TILL REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI 2021-2030 - Fokusområdet 
kopplas till den långsiktiga prioriteringen Knyta samman Västra Götaland

Samhällsplaneringen har en viktig roll i att skapa ett hållbart 
samhälle som tillgodoser människors behov av en god livsmiljö. Att 
knyta samman Sjuhärad med övriga regionen och öka närheten 
med våra grannregioner är viktigt för att skapa en attraktiv region. 

En hållbar samhällsplanering leder till en innovativ och 
konkurrenskraftig delregion och tillsammans arbetar vi för en 
region utan etableringsgränser. 

Sjuhärad ska fortsätta utvecklas utifrån våra lokala förutsättningar 
genom ett dynamiskt samspel mellan land och stad med 
målsättning att minska påverkan på klimat och miljö. 
Infrastrukturen är en viktig del i arbetet för att öka platsers 
förutsättningar att utvecklas. 

Arbetet ska fortsätta präglas av en öppen och konstruktiv dialog 
mellan medlemskommunerna, Västra Götalandsregionen och 
andra myndigheter och aktörer. 
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Hållbar samhällsplanering



VIKTIGA INRIKTNINGAR

• Utveckla det gränsöverskridande samarbetet mellan våra 
medlemskommuner, regionen och grannregioner inom 
samhällsplanering och infrastruktur

• Skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara 
boendemiljöer i hela delregionen 

• Samordna planering för hållbara transporter samt skapa 
förutsättningar för hållbar mobilitet i glesa strukturer

ÖNSKVÄRDA EFFEKTER 

• Sjuhärad präglas av en fungerande infrastruktur och är 
en attraktiv delregion att leva och verka i

• Sjuhärads invånare har god tillgång till attraktiva och 
hållbara boendemiljöer 

• Sjuhärad har ett sömlöst och sammanhållet 
transportsystem 
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Uppföljning och utvärdering

HALVTIDS- OCH SLUTUTVÄRDERING

En halvtidsutvärdering av den delregionala utvecklingsstrategin 
kommer att göras 2025 i samband med översynen av den 
regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland. En 
slututvärdering planeras efter programperiodens slut. 

UPPFÖLJNING

De fem utvalda fokusområdena kommer att följas upp genom 
indikatorer kopplade till fokusområdenas tre önskvärda 
effekter. 

I kommunalförbundets verksamhetsberättelse redovisas hur 
målen i fokusområdena har uppfyllts. Insatserna som bidrar till 
att uppfylla målen ska årligen presenteras för Boråsregionens
Direktion och Västra Götalandsregionen. 

Kommunalförbundet ska utifrån överenskommelsen om 
delregionala utvecklingsmedel årligen lämna in underlag för 
uppföljning av medlens användning med fokus på effekter till 
Västra Götalandsregionen. 

Syftet är att följa upp insatser och prioriteringar utifrån 
utvecklingsstrategin med utgångspunkt att skapa ett lärande 
och gemensam planering i det regionala utvecklingsarbetet.
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Karin Björklind, Regionutvecklare 
karin.bjorklind@borasregionen.se 
Telefon: 0766-08 41 12 

Yttrande Samråd 3 Ny stambana Göteborg-Borås 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet 
 

 

Ärendebeskrivning 
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. 

Beslutsunderlag 
Yttrande Samråd 3 Ny stambana Göteborg-Borås  

Expedieras till 
• Västra Götalandsregionen 
• Medlemskommunerna 



 
Yttrande 

Datum: 2021-05-26 
Diarienummer: 2020/SKF0114 

Sida 1 (2) 
 
Karin Björklind, Regionutvecklare 
karin.bjorklind@borasregionen.se 
Telefon: 0766-08 41 12 
 
Yttrande till Trafikverket 
Trafikverket, ärendenummer TRV 2021/23920 

Yttrande Samråd 3 Ny stambana Göteborg-Borås 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (Boråsregionen) har möjlighet att lämna synpunkter i 
samråd 3 för ny järnväg Göteborg-Borås, en del av nya stambanor, senast den 11 juni. Samråd 3 
innehåller samrådsunderlag för lokaliseringsutredningen och beskriver Trafikverkets förslag på 
rangordning av korridorer och stationslägen för den nya järnvägen Göteborg – Borås. 
 
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.  
 
Längs stråket Göteborg-Borås pågår sedan ett antal år ett omfattande arbete med att utveckla den 
regionala samhällsplaneringen. Tillsammans har kommuner och kommunalförbund utarbetat en 
gemensam målbild för bostadsbyggande, näringslivsutveckling och social hållbarhet i stråket. Det 
råder full politisk enighet om målbilden och akademi, näringsliv, kommuner och Västra 
Götalandsregionen är alla involverade i arbetet. En integrerad och utbyggd järnvägstrafik är en 
förutsättning för att nå målen. 
 
Boråsregionen står bakom den formulering som tidigare är framtagen inom den politiska 
samrådsgruppen för Göteborg – Borås 
”En tidig byggstart är prioriterat. Den anläggning som är beslutad och finansierad i gällande nationell 
plan 2018–2029 ska planläggas. Detta innebär att lokaliseringsutredningen Göteborg-Borås ska 
drivas i enlighet med Trafikverkets positionspapper daterat 2018-10-05, där korridorer utformas och 
prövas utifrån stationsorterna Mölndal, Landvetter flygplats och Borås. 
Vid korridorvalet öster om Mölnlycke bör en framtida station vid Landvetter södra, på bibana 
alternativt huvudspår, inte omöjliggöras. För att skapa tydlighet i vad som ska planläggas och 
säkerställa förutsättningar för av Trafikverket redovisad tidplan, ska eventuellt tillkommande station 
vid Landvetter södra planläggas och finansieras separat.” 

Boråsregionens synpunkter på samrådsremiss 3  
Ny järnväg Göteborg - Borås är Boråsregionens högst prioriterade infrastrukturobjekt och förbundet 
är positiv till det högst prioriterade förslaget som presenteras i samråd 3. Förslaget ligger helt i linje 
med de prioriteringar förbundet framfört både under lokaliseringsarbetet och i tidigare samråd. Med 
en restid på 35 minuter, ett centralt stationsläge i Borås, stationsläge under Landvetter flygplats och 
vidare via Mölndal uppnås såväl hållbarhet som stora och viktiga samhällsnyttor.  
 
Behovet av att erbjuda hållbara resor och minska belastningen på befintlig transportinfrastruktur är 
akut och därför är det viktigt att Trafikverket i det kommande förslaget till nationell plan inkluderar 
projektet Göteborg – Borås som helhet och att det ryms inom kommande planperiod 2022 – 2033. 



 
Yttrande 

Datum: 2021-05-26 
Diarienummer: 2020/SKF0114 

Sida 2 (2) 
 
För att realisera utformningen på det sätt som Trafikverket presenterar i samråd 3 är det viktigt att 
beslut om finansieringen medger det. Dessutom behöver förstärkningsåtgärder på befintlig Kust till 
kustbana samt kopplingspunkten vid Mölnlycke ingå i kommande nationell plan. Dessutom behöver 
arbetet fortsätta i ett högt tempo för att möjliggöra en tidig byggstart. 
 
Det är viktigt att de nya stationerna utvecklas till attraktiva kollektivtrafiknoder och kan erbjuda 
möjligheten att byta till andra hållbara färdmedel. För att uppnå en önskad överflyttning av resenärer 
till tåg från andra färdmedel behöver kopplingar från närliggande kommuner ses över och 
kompletteras.  
 
Förstärkningsalternativet 
Det är positivt att Trafikverket inom ramen för åtgärdsvalsstudien stråket Göteborg-Borås har utrett 
förstärkningar på den befintliga kust till kustbanan mellan Göteborg-Borås, samt den koppling som 
föreslås mellan befintlig bana vid Mölnlycke. I korthet innebär det att med mindre åtgärder stärka 
kapaciteten på befintlig järnväg mellan Göteborg-Borås och koppla samman den med en ny 
stambana vid Mölnlycke. Med förstärkningsalternativet i kombination med ny stambana kan 
resandet öka från dagens 7 miljoner kollektivtrafikresor/år till 17–19 miljoner resor/år. För att detta 
ska kunna genomföras är det angeläget att projektet ny stambana Göteborg – Borås kompletteras 
med förstärkningsalternativet i samband med den revidering av nationell plan som nu pågår. 
 
Fortsättning österut 
Det är viktig att påbörja den fortsatta utbyggnaden mot Jönköping och Stockholm via Ulricehamn för 
att möjliggöra för pendlingsresor och på så sätt få arbetsmarknadsregioner att växa samman. 
Lokaliseringsutredningen Göteborg-Borås har uppdraget att koppla ihop de två största städerna i 
Västra Götaland. I Borås föreslås två alternativa stationslägen (B11A och B4) där det för båda dessa, 
enligt Trafikverket, inte går att utesluta möjligheten för vidare utbyggnad av ny järnväg till Jönköping 
via Ulricehamn. 
 
En möjlighet för lokaliseringen av järnvägssträckan österut är att anlägga ett triangelspår som 
kopplar ihop den regionala trafiken mellan Ulricehamn, Jönköping och Borås på befintlig station i 
Borås C. Spåret följer Kust till kustbanans sträckning från Borås C för att därefter kopplas på 
huvudbanan sydost om Borås. Denna sträcka finns inte med i de kvarvarande korridoralternativ inom 
utredningsområdets östra del men behöver utredas i det fortsatta arbetet. 
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Ordförande i Direktionen beslutar att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet 

 

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

 

Yttrande Åtgärdsvalsstudie väg 180 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
 

 
 

Ärendebeskrivning 
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. 

 
Åtgärdsvalsstudien ska ge en fördjupad kunskap om väg 180 och resultera i åtgärdsförslag för såväl 
mindre åtgärder (ex informationskampanjer) som större ombyggnationer. I studien presenteras 35 
förslag till åtgärder och dessa beskrivs bland annat utifrån typ av åtgärd, vilken brist den ska lösa, 
tidsperspektiv för genomförande samt ansvarig för genomförandet. 

 
Inget av åtgärdsförslagen är beslutade eller finansierade. De föreslagna större åtgärderna kommer 
att utgöra beslutsunderlag för Boråsregionen och Västra Götalandsregionen vid kommande 
revidering av den regionala planen för transportinfrastruktur. 

 
Väg 180 fyller både en lokal och en regional funktion och utgör tätortsinfart i både Alingsås och 
Borås. Stråket/ förbindelsen Borås – Alingsås är ett prioriterat kollektivtrafikstråk i VGR:s regionala 
trafikförsörjningsprogram, med fokus på busstrafik på väg. Vägen är också en del av det funktionellt 
prioriterade vägnätet och trafikeras av godstrafik, långväga personresor med bil, dagliga personresor 
med bil samt kollektivtrafik. Därtill har vägen funktion för tillgänglighet för gång och cykel. 

 
Efter att det nya vägavsnittet mellan Kråkered och Viared färdigställts (sydväst om centrala Borås) 
väljer en större andel av trafiken som tidigare gått via väg 180 genom Borås alternativa vägar. Detta 
innebär att trafiken ökar på bostadsgator i exempelvis Sjömarken med ökad genomfartstrafik av 
framförallt tung trafik. Bostadsgator är inte dimensionerade för genomfarts- och tung trafik, vilket 
medför att boende inte känner sig trygga och att de utsätts för ökad påverkan av buller. Inne i Borås 
utgör vägen dessutom en barriär där väg 180 ansluter till väg 42. 

 
En ny vägsträckning har utretts mellan Sandhult och Viared. Längden blir ca 9 km och kostnaden 
uppskattas till 300-350 miljoner kronor. Kostnadsbedömningen är ännu inte granskad och godkänd 
av Trafikverket. En samlad effektbedömning (SEB) har tagits fram för den föreslagna nya sträckningen 
av vägen och den granskas parallellt med denna remiss. Syftet med en SEB är att fungera som ett 
kompletterande beslutsunderlag och utgöra ett stöd för planering, beslut och uppföljning. 

mailto:karin.bjorklind@borasregionen.se
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Utöver en ny vägsträckning har 34 åtgärder studerats utifrån kostnad, prioritering, nytta och 
tidsperspektiv. Det övergripande syftet med åtgärderna har varit att lösa de brister och mål som 
identifierats med särskilt fokus på störningar på boendemiljö och trafiksäkerhet. 

 
Åtgärderna som föreslås kan indelas i fyra åtgärdsområden: 
A. Trimningsåtgärder, t ex stigningsfält eller breddning av vägren 

B. Ny sträckning på väg 180 Viared-Sandhult 

C. Kollektivtrafikfrämjande åtgärder, t ex anslutande gångbana vid hållplatser eller 
pendelparkeringar 

D. Administrativa åtgärder, t ex utredning av godstransportstråk eller översyn av de funktionella 
vägklasserna 

 
Sista dagen för att skicka in remissyttrande till Trafikverket är den 18:e maj. 

 
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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Ulf Olsson (May 12, 2021 15:40 GMT+2) 

 

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. 

 
Beslutsunderlag 
• Remiss ÅVS väg 180_210209 

Expedieras till 
Trafikverket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ulf Olsson 
Ordförande Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
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Linda Bergholtz, Administrativ chef 
linda.bergholtz@borasregionen.se 
Telefon: 0729-649697 

Representant Västra Stambanegruppen 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag 
 

 

Ärendebeskrivning 
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. 
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Ordförande i Direktionen antar föreslaget elektrifieringslöfte 

 

Sandra Johansson, Regionutvecklare 
sandra.johansson@borasregionen.se 
Telefon: 0733-34 22 54 

 
Elektrifieringslöfte 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
 

 
 

Ärendebeskrivning 
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.” 

 
Ärendets gång 
2021-05-12 BH7 
2021-05-20 Presidium 

mailto:sandra.johansson@borasregionen.se
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Ulf Olsson (May 24, 2021 08:18 GMT+2) 

 

Godkännes 
 

 

Ulf Olsson 
Ordförande Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

 
 

Expedieras till 
Västra Götalandsregionen 
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Charlotte Stigh-Brüsin, Regionutvecklare 
charlotte.stigh-brusin@borasregionen.se 
Telefon: 0708-85 40 02 

Reviderat gymnasiesamverkansavtal i Sjuhärad 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen rekommenderar medlemskommunerna att godkänna det reviderade 
gymnasiesamverkansavtalet för Sjuhärad 
 

 
Ärendebeskrivning 
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.  

Beslutsunderlag 
• Reviderat gymnasiesamverkansavtal i Sjuhärad 

Ärendets gång 
2019-09-10 Beredning Välfärd och Kompetens 
2019-11-12 Beredning Välfärd och Kompetens 
2021-03-17 Beredning Välfärd och Kompetens 
2021-05-12 Beredning Välfärd och Kompetens 
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Samverkansavtal  

för gymnasieutbildning inom Sjuhärad 
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Bollebygd │ Borås │ Herrljunga │ Mark │ Svenljunga │ Tranemo │ Ulricehamn │ Vårgårda 

 
§ 1 Avtalsparter  

Avtalets parter utgörs av kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 

Ulricehamn och Vårgårda. 

 

Pågående samverkansavtal som finns vid ingåendet av detta avtal med andra kommuner utanför 

samverkansområdet får fortsätta att gälla. Innan tecknande av nya samverkansavtal ska 

kommunerna som ingår i detta avtal informera övriga i samverkansavtalet.  

 

§ 2 Bakgrund 

Samverkansavtal avseende gymnasieutbildning tecknades 2004 mellan kommunerna Bollebygd, 

Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Parterna överenskom att utgöra ett 

samverkansområde för de utbildningar som inte anordnades i elevens hemkommun. 2007 

träffades det en överenskommelse om en gemensam antagningsenhet. 2009 utformades ett nytt 

samverkansavtal där Herrljunga och Vårgårda kommun tillkom som avtalspart och där elever 

folkbokförda inom samverkansavtalet fritt kunde ansöka och bli förstahandsmottagna. Avtalet 

sades upp på grund av en utredning som gjordes under 2009 och som utmynnade i att ett nytt 

samverkansavtal tillkom från 2011.  

 

§ 3 Syfte  

Detta samverkansavtal syftar till att: 

• Eleverna får fritt söka de utbildningar som erbjuds inom samverkansområdet och blir 

mottagna som förstahandssökande i enlighet med gällande lagstiftning. 

• Eleverna får sitt förstahandsval av program och skola tillgodosett. 

• Samverkan kring programutbud och dimensionering sker inom samverkansområdet som 

helhet och mellan enskilda gymnasieskolor.  

• Utbildningar som bedöms som strategiskt viktiga för samverkansområdets utveckling kan 

stödjas och utvecklas gemensamt. 

 

 

 

 



3 
2021-05-03 
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§ 4 Utbildningar  

Med utbildningar, som eleverna i kommuner inom samverkansområdet fritt kan välja bland, avses 

i detta avtal gymnasieskolans: 

• nationella program 

• lokala särskilda varianter 

• sökbara inriktningar på introduktionsprogrammet  

i enlighet med årligen inrapporterat utbud till Antagningsenheten, vilket justeras genom årliga 

beslut hos respektive kommun. Avtalet avser utbildningar med start i år 1.  

 

Nationell idrottsutbildning inom samverkansavtalet 

Vid uttagna elever folkbokförda inom samverkansavtalet ersätts mottagande kommunal 

huvudman inom samverkansavtalet enligt Riksidrottsförbundets rekommendationer för 

individuella eller lagidrotter per läsår för nationell idrottsutbildning.  

 

§ 5 Ledning och styrning med påverkan på samverkan  

Skolchefsgruppen, i vilken ingår ansvarig skolchef för gymnasiefrågor i respektive kommun, ska 

verka för att samverkansavtalets innehåll genomförs, följs upp och utvecklas. Skolchefsgruppen 

har möjlighet att fatta gemensamma beslut om att bilägga dokument till avtalet, vilka behövs för 

att verkställa avtalets intentioner och förtydliga arbetssätt. Detta kan t ex gälla frågor kring 

antagning, överlämning, aktivitetsansvar och marknadsföring av gymnasieskolorna. 

Skolchefsgruppen ansvarar för att bilagda dokument kontinuerligt revideras. 

Beredningsgruppen Välfärd och kompetens ansvarar för att vårda avtalets intentioner enligt 3§. 

Beredningsgruppen ska därför årligen hålla sig informerad om hur avtalet efterlevs.  

Skolchefsgruppen och Antagningsenheten Sjuhärad ansvarar för att informera 

beredningsgruppen kring uppföljning och utvärdering enligt 9§, antagna bilagor under året samt 

ansöknings- och antagningsstatistik vid två informationstillfällen per år.  

 

§ 6 Antagning 

Antagning sker via en centralt placerad enhet. Administrationen utförs av Gymnasieantagningen i 

Borås under namnet Antagningsenheten Sjuhärad.  

 

§ 7 Information 

Principer för marknadsföring: informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig 

och lättillgänglig samt utformas enligt 8 kap. 18 § andra stycket kommunallagen.  



4 
2021-05-03 
 

Bollebygd │ Borås │ Herrljunga │ Mark │ Svenljunga │ Tranemo │ Ulricehamn │ Vårgårda 

Det ska finnas ett gemensamt informationsmaterial. Kommunen ansvarar för att den egna 

informationen om gymnasieansökan och utbud hålls uppdaterat i sina informationskanaler.  

Varje kommun med gymnasieskola ska säkerställa att marknadsföringen sker korrekt där 

nationellt program och nationellt inriktning framgår tydligt. 

 

§ 8 Ekonomiska villkor och förutsättningar 

Interkommunal ersättning utgår till mottagande kommun inom samverkansavtalet utifrån 

mottagande kommuns fastställda prislista som baseras på kommunens självkostnadspris.  

 

Avstämningsdatum för ersättning 

September till och med maj månad stäms elevantalet av den 15:e innevarande månaden. 

Ersättning för innevarande månad betalas till den skolkommun där eleven är inskriven den 15:e. 

Ersättning för juni betalas till den skolkommun där eleven är inskriven den 1 juni. I juli – augusti 

betalas ersättning till den skolkommun där eleven är inskriven den 15 september.  

 

Mottagande kommun tecknar försäkring för samtliga elever. 

Ersättningar utöver fastställd prislista för elever som är i behov av särskilt stöd regleras i enskilda 

avtal mellan berörda kommuner.  

Skolchefsgruppen beslutar årligen om fördelningen av gemensamma kostnader. 

 

§ 9 Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning sker årligen i skolchefsgruppen av: 

• Elevströmmar 

• Grad av tillgodosedda förstahandsval på program och skola 

• Rapportering om elevförändringar (mottagande kommun efter 15 sep år 1 måste 

informera hemkommun) 

• Årlig uppföljning av bilagornas tillämpning 

• Årlig uppföljning av kostnader för utbildningar  

• Gemensam analys av underlag för planering och dimensionering kortsiktigt och 

långsiktigt 

 

§ 10 Avtalsvillkor 

Föreliggande avtal gäller från och med 1 januari 2022 och gäller tills vidare. Eventuell uppsägning 

av part görs med en framförhållning på minst 18 månader. Uppsägningsdatum är den 1 januari.  
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Datum: 

Undertecknande parter: 

 

 

Michael Plogell 
Kommunstyrelsens ordförande 
Bollebygd 

 

 

 

Gunnar Andersson 
Kommunstyrelsens ordförande 
Herrljunga 

 

 

 

Stefan Carlsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
Svenljunga 

 

 

 

Roland Karlsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
Ulricehamn 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
Borås 

 

 

 

Jessica Rodén 
Kommunstyrelsens ordförande 
Mark 

 

 

 

Anders Brolin 
Kommunstyrelsens ordförande 
Tranemo 
 

 

 

Bengt Hilmersson 
Kommunstyrelsens ordförande 
Vårgårda 
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Magnus Brenne, Controller     
magnus.brenne@borasregionen.se  
Telefon: 0708-45 20 19 

Tertialrapport efter april samt prognos 2021 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Tertialrapport efter april samt prognos 2021 godkänns och översänds till medlemskommunerna 
för information 
 

 

Ärendebeskrivning 
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.  
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Budgetuppföljning januari – april 2021 
 

Förbundets samlade verksamhet 

  Periodiserad Verkligt Periodiserat  

 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 

Tkr 2021 2104 2104 2104 2021 

Verksamhetens intäkter 51 327 17 109 11 924 10 287 50 845 

Verksamhetens kostnader -85 455 -28 485 -21 357 -20 967 -85 966 

Avskrivningar -524 -175 0 -161 -524 

      

Verksamhetens nettokostnader -34 652 -11 551 -9 433 -10 841 -35 645 

      

Medlemsavgifter 35 002 11 668 12 021 12 022 35 002 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader -350 -117 -31 -147 -350 

      

Resultat före extraordinära poster 0 0 2 557 1 034 -993 

      

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

      

Periodens resultat 0 0 2 557 1 034 -993 

 
 

Förbundskansli 

  Periodiserad Verkligt Periodiserat  

 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 

Tkr 2021 2104 2104 2104 2021 

Verksamhetens intäkter 572 191 269 269 572 

Verksamhetens kostnader -4 146 -1 382 -1 770 -1 770 -4 146 

Avskrivningar -40 -13 0 0 -40 

      

Verksamhetens nettokostnader -3 614 -1 205 -1 501 -1 501 -3 614 

      

Medlemsavgifter 3 964 1 321 1 321 1 321 3 964 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader -350 -117 -31 -147 -350 

      

Resultat före extraordinära poster 0 0 -211 -327 0 

      

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

      

Periodens resultat 0 0 -211 -327 0 
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Administration 

  Periodiserad Verkligt Periodiserat  

 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 

Tkr 2021 2104 2104 2104 2021 

Verksamhetens intäkter 1 603 534 729 729 1 603 

Verksamhetens kostnader -2 721 -907 -719 -719 -2 721 

Avskrivningar 0 0 0 0 0 

      

Verksamhetens nettokostnader -1 118 -373 10 10 -1 118 

      

Medlemsavgifter 1 118 373 373 373 1 118 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 

      

Resultat före extraordinära poster 0 0 383 383 0 

      

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

      

Periodens resultat 0 0 383 383 0 

 
 
Välfärd och kompetens 

  Periodiserad Verkligt Periodiserat  

 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 

Tkr 2021 2104 2104 2104 2021 

Verksamhetens intäkter 2 303 768 812 812 2 303 

Verksamhetens kostnader -6 600 -2 200 -2 061 -2 079 -6 600 

Avskrivningar 0 0 0 0 0 

      

Verksamhetens nettokostnader -4 297 -1 432 -1 249 -1 267 -4 297 

      

Medlemsavgifter 4 297 1 432 1 432 1 432 4 297 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 

      

Resultat före extraordinära poster 0 0 183 165 0 

      

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

      

Periodens resultat 0 0 183 165 0  
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Utvecklingsmedel och projekt 

  Periodiserad Verkligt Periodiserat  

 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 

Tkr 2021 2104 2104 2104 2021 

Verksamhetens intäkter 33 879 11 293 4 089 4 089 33 879 

Verksamhetens kostnader -43 506 -14 502 -6 774 -6 774 -43 506 

Avskrivningar 0 0 0 0 0 

      

Verksamhetens nettokostnader -9 627 -3 209 -2 685 -2 685 -9 627 

      

Medlemsavgifter 9 627 3 209 3 563 3 563 9 627 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 

      

Resultat före extraordinära poster 0 0 878 878 0 

      

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

      

Periodens resultat 0 0 878 878 0 

 
 

Business Region Borås 

  Periodiserad Verkligt Periodiserat  

 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 

Tkr 2021 2104 2104 2104 2021 

Verksamhetens intäkter 600 200 993 331 993 

Verksamhetens kostnader -1 958 -653 -687 -687 -2 351 

Avskrivningar 0 0 0 0 0 

      

Verksamhetens nettokostnader -1 358 -453 306 -356 -1 358 

      

Medlemsavgifter 1 358 453 453 453 1 358 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 

      

Resultat före extraordinära poster 0 0 759 97 0 

      

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

      

Periodens resultat 0 0 759 97 0 
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Dataskyddsombud 

  Periodiserad Verkligt Periodiserat  

 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 

Tkr 2021 2104 2104 2104 2021 

Verksamhetens intäkter 0 0 0 0 0 

Verksamhetens kostnader -2 447 -816 -738 -738 -2 447 

Avskrivningar 0 0 0 0 0 

      

Verksamhetens nettokostnader -2 447 -816 -738 -738 -2 447 

      

Medlemsavgifter 2 447 816 816 816 2 447 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 

      

Resultat före extraordinära poster 0 0 78 78 0 

      

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

      

Periodens resultat 0 0 78 78 0 

      
 

 
Medarbetarcentrum 

  Periodiserad Verkligt Periodiserat  

 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 

Tkr 2021 2104 2104 2104 2021 

Verksamhetens intäkter 401 134 143 143 401 

Verksamhetens kostnader -2 889 -963 -1 093 -1 093 -2 889 

Avskrivningar 0 0 0 0 0 

      

Verksamhetens nettokostnader -2 488 -829 -950 -950 -2 488 

      

Medlemsavgifter 2 488 829 829 829 2 488 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 

      

Resultat före extraordinära poster 0 0 -121 -121 0 

      

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

      

Periodens resultat 0 0 -121 -121 0 
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Navet science center 

  Periodiserad Verkligt Periodiserat  

 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 

Tkr 2021 2104 2104 2104 2021 

Verksamhetens intäkter 11 169 3 723 3 789 3 403 10 210 

Verksamhetens kostnader -18 097 -6 032 -6 452 -6 044 -18 131 

Avskrivningar -484 -161 0 -161 -484 

      

Verksamhetens nettokostnader -7 412 -2 471 -2 663 -2 802 -8 405 

      

Medlemsavgifter 7 412 2 471 2 470 2 471 7 412 

Finansiella intäkter           

Finansiella kostnader           

      

Resultat före extraordinära poster 0 0 -193 -331 -993 

      

Extraordinära intäkter           

Extraordinära kostnader           

      

Periodens resultat 0 0 -193 -331 -993 

 
 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

  Periodiserad Verkligt Periodiserat  

 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 

Tkr 2021 2104 2104 2104 2021 

Verksamhetens intäkter 800 267 1 100 511 884 

Verksamhetens kostnader -3 091 -1 030 -1 063 -1 063 -3 175 

Avskrivningar 0 0 0 0 0 

      

Verksamhetens nettokostnader -2 291 -764 37 -552 -2 291 

      

Medlemsavgifter 2 291 764 764 764 2 291 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 

      

Resultat före extraordinära poster 0 0 801 212 0 

      

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

      

Periodens resultat 0 0 801 212 0 
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Linda Bergholtz, Administrativ chef 
linda.bergholtz@borasregionen.se 
Telefon: 0729-649697 

Inriktningsdokument samt val Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

FÖRSLAG TILL 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 
 

 

Ärendebeskrivning 
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. 

Beslutsunderlag 
Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019-2022 

Expedieras till 
Delregionalt politiskt samråd 
Medlemskommunerna 
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1. Inledning  
  

Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli och Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund fick 

hösten 2014 i uppdrag att utveckla modellen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och ta 

fram förslag på nytt inriktningsdokument. En arbetsgrupp med representation från kommun, 

primärvård och specialistvård var med i diskussionen kring en ny modell. Samverkan ska ske 

på lägsta effektiva nivå och en genomgång av samtliga grupper i dåvarande organisation 

gjordes. Det första inriktningsdokumentet med den nya modellen gällde 2016-2018 och under 

2017-2018 har dokumentet uppdaterats.  

  

Syftet är att ha en modell för gemensamma mötesarenor för vårdsamverkan i Södra Älvsborg. 

Vårdsamverkan ska ge mervärde för befolkningen och underlätta ansvarsfördelning och 

samverkan mellan huvudmännen. I olika grupper omhändertas frågor som berör samverkan 

mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR). Interna frågor inom 

kommunen/kommunerna och mellan olika vårdgivare inom VGR hanteras i andra 

möteskonstellationer. Ansvarsfördelning mellan och inom respektive huvudmans 

ansvarsområde ska vara tydlig.   

  

Avtalet gäller under perioden 2019-2022. Senast tolv månader innan avtalstiden löper ut har 

parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det 

med två år i taget. Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till 

en översyn tas av det Delregionala politiska samrådsorganet.  

  

2. Huvudmännens uppdrag  
  

 Grunden för respektive huvudmans uppdrag finns reglerat i lagar, författningar, avtal,         

 överenskommelser och politiska beslut.  

  

VGR och kommunerna har var för sig och tillsammans ansvar för hela befolkningen. 

Samverkansarbetet ska säkra och leda till att gemensamt ansvar tas för invånarna både på 

regional, delregional och lokal nivå. Ingen invånare ska ”falla mellan stolarna”.  

  

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg omfattas av  

• VGR´s verksamheter för tandvård, primärvård, specialistvård och habilitering.  

• Kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa i följande 

kommuner: Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Borås Stad, Mark, Svenljunga, Tranemo 

och Ulricehamn.    

  

Medverkar gör också Södra hälso- och sjukvårdsnämnden som har ansvar för beställning och 

uppföljning av VGR’s verksamheter ovan och Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 

som samordnar kommunerna.  
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3. Inriktning och mål  
  

Inriktning för Närvårdssamverkan  
Samverkan ska ske kring patienter och grupper i befolkningen som har behov av vård- och 

omsorgsinsatser från både kommun och VGR. Närvårdssamverkan ska möjliggöra utveckling 

av gemensamma handlingsplaner som resulterar i samordning av de olika insatserna som ges.  

  

Samverkan mellan huvudmännen är nödvändig för:  

• Barn och unga vuxna med utsatt situation  

• Äldre multisjuka och multisviktande  

• Personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk  

• Personer med funktionsnedsättning  

• Personer med behov av vård i livets slutskede  

  

Målbild för Närvårdssamverkan  
Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan 

Södra Älvsborg en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna.   

  

Mål för Närvårdssamverkan  
Befolkningsperspektiv  

En välfungerande Närvårdssamverkan bidrar till att befolkningen får tillgång till hälso- och 

sjukvård och omsorg på lika villkor. Samverkan ska för den enskilde invånaren leda till säkra 

vårdövergångar och jämlik vård. Med en sammanhållen vårdkedja ska individen inte påverkas 

när ansvaret för vården delas mellan vårdgivarna eller övergår från en vårdgivare till en 

annan.  

  

Verksamhets- och organisationsperspektiv  

Närvårdssamverkan ska leda till effektiva vårdprocesser utförda på rätt vårdnivå. Dialog kring 

ansvarsfördelning och utvecklingsbehov bör leda till ökad förståelse, kunskapsutveckling och 

samverkan mellan huvudmännen.  

  

4. Styrning och struktur för samverkan  
  

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg sker på politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. 

Målet med samverkan är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att säkerställa 

befolkningens behov av samordnade insatser. I styrning och struktur ingår arbete med 

förtydligande och ansvarsfördelning utifrån ändrad lagstiftning, överenskommelser, strategier 

och rekommendationer som påverkar huvudmännen. Interna frågor inom kommunen/ 

kommunerna och mellan olika vårdgivare inom VGR hanteras i andra möteskonstellationer.  

  

Det Delregionala politiska samrådet ska ange visionen för Närvårdssamverkan Södra 

Älvsborg och strategin för arbetet de närmaste åren. De lokala ledningsgrupperna har ett stort 

ansvar för samverkan på lokal nivå. Avvikelsehantering, handlingsplaner, utvärdering och 

genomförandeplaner är exempel på arbetssätt för att komma till rätta med brister i 

vårdsamverkan. Framgångsfaktorer i samverkansarbetet är fungerande implementering, 

spridning och delaktighet vilket i första hand sker i respektive linjeorganisation.  
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Närvårdsområde  
Närvårdsområdena utgör grunden för vårdsamverkansarbetet. Samverkan ska ske på lednings- 

och verksamhetsnivå. Varje kommun utgör ett närvårdsområde, med en lokal ledningsgrupp.   

  

Lokal ledningsgrupp  
Arbetet ska ske utifrån ett problemorienterat och förbättringsinriktat arbetssätt och kan utgå 

från exempelvis patientberättelser, avvikelser och goda exempel. Ledningsgruppen består av 

representanter från kommun, primärvård och specialistvård, vilka ska ha mandat att fatta  

beslut och föra tillbaka frågor till sin organisation för åtgärd. Antalet personer i  

ledningsgruppen kan variera och sammansättningen utöver ovanstående bestäms lokalt, t.ex. 

är folkhälsa, tandvård, rehab och skola viktiga parter i det lokala arbetet. Kommunen ansvarar 

för ordförandeskapet och kallar till möten. Protokoll ska skrivas och mailas till 

Närvårdskontoret för publicering på hemsidan.  

  

Dialog kring förändringar i form av arbetssätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som 

påverkar samarbetet bör ske kontinuerligt. Frågor som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till 

koordinatorn på Närvårdskontoret, som gör en bedömning om var frågan kan/bör hanteras. 

Lokala ledningsgrupper, över kommungränserna, kan gå samman och skapa gemensamma 

lokala arbetsgrupper.  

  

Lokal arbetsgrupp  
Arbetsgrupper på lokal nivå startas och avslutas av den lokala ledningsgruppen. Frågeställning 

och tidsram ska vara beskrivet i en uppdragshandling. De lokala arbetsgrupperna arbetar med 

förbättringsfrågor och rapporterar till lokala ledningsgruppen/grupperna. Brukarmedverkan är 

en viktig del i de lokala arbetsgruppernas arbete.  

  

Uppdragsgrupp  
Uppdragsgrupp kan bildas då frågan inte kan eller bör omhändertas i de lokala 

ledningsgrupperna. Uppdragsgrupper kan variera i storlek och sammansättning beroende på 

uppdrag. Kommun, primärvård och specialistvård ska dock vara representerade i samtliga 

uppdragsgrupper. Uppdrag ges av styrgruppen och de ska vara tydliga och tidsbestämda. Alla 

uppdragsbeskrivningar ska utgå från ett helhetsperspektiv, eftersom målgrupperna kan 

överlappa varandra.  

  

I uppdraget ingår återrapportering till styrgruppen och att ta fram förslag till plan för 

resultatspridning, eventuell implementering och uppföljning. Uppdragsgrupperna ska ha 

brukarmedverkan där det är möjligt. Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för 

vidare hantering av resultatet. Uppdragsgruppens minnesanteckningar mailas till 

Närvårdskontoret för publicering på hemsidan. Uppdragsgrupper kan vara aktiva, vilande eller 

avslutas efter uppdragets slutförande.  

  

Styrgrupp  
Styrgruppen arbetar på uppdrag av det Delregionala politiska samrådet. Styrgruppen hanterar 

av Närvårdskontoret anmälda och beredda ärenden och fattar beslut. Styrgruppen kan vid 

behov starta Uppdragsgrupper och besluta om specifika tidsbestämda uppdrag.   

Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för hantering av resultat och implementering i 

respektive linjeorganisation.  
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I Styrgruppen ingår representant för SÄS, Habilitering & Hälsa, Vårdcentral privat, 

Vårdcentral offentlig, Rehab privat, Rehab offentlig samt representant från varje kommun. 

Tandvård och beställd primärvård adjungeras till styrgruppen. Boråsregionen, Sjuhärads 

kommunalförbund och Koncernkontoret VGR har en representant vardera, men har ingen 

rösträtt.   

  

En av Närvårdskontorets representanter är sekreterare och protokollen publiceras på 

hemsidan.  

  

Styrgruppen utser ordförande och vice ordförande för två år i taget. Ordförandeskapet och 

vice ordförandeskapet alternerar mellan kommunerna och de VGR-finansierade 

verksamheterna.   

 

 Ordförandens uppgift är att leda styrgruppens möten och vara föredragande vid Delregionalt   

 politiskt samråd.  

  
Arbetsutskott (AU)  
Arbetsutskottet består av styrgruppens ordförande och vice ordförande. Arbetsutskottet består vidare 

av en representant ifrån kommunen, en ifrån primärvård och en ifrån SÄS (sammanlagt max tre 

personer). AU bereder ärenden till styrgruppen.   

  

Närvårdskontorets representant är sekreterare.  

  

Delregionalt politiskt samråd (DPS)  
Delregionalt politiskt samråd tar fram vision och strategisk inriktning för Närvårdssamverkan. 

Parternas representanter har ansvar för att den politiska viljeinriktningen blir känd och får 

genomslag i huvudmännens uppdrag. Delregionalt politiskt samråd ger uppdrag till  

Styrgruppen och Närvårdskontoret. Uppföljning och dialog kring uppdragen ska ske i 

Delregionalt politiskt samråd. Delregionalt politiskt samråd träffas fyra gånger per år.   

I Delregionalt politiskt samråd ingår:  

• Boråsregionens politiska beredning Välfärd och kompetens eller utsedd ersättare.   

• Ordförande och andre vice ordförande i södra hälso- och sjukvårdsnämnden eller 

utsedd ersättare.  

• Presidiet för beställd primärvård.  

• Presidiet för primärvårdsstyrelsen.  

• Presidiet för styrelsen Södra Älvsborgs Sjukhus.  

• Presidiet för styrelsen Habilitering & Hälsa.  

• Presidiet för tandvårdsstyrelsen.  

  

Boråsregionens politiska beredning för Välfärd och kompetens samt Södra hälso- och 

sjukvårdsnämnden har möjlighet att ta med en tjänsteman.  

  

Närvårdskontorets representant är sekreterare och protokollen publiceras på hemsidan.  

  

Delregionalt politiskt samråd utser ordförande och vice ordförande för två år i taget.  

Ordförandeskapet och vice ordförandeskapet alternerar mellan kommunerna och VGR. 

Huvudregeln är att vice ordförande efter två år blir ordförande och en ny vice ordförande 

väljs.  
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Presidium  
Presidiet består av det Delregionala politiska samrådets ordförande och vice ordförande och 

de bereder ärenden till det Delregionala politiska samrådet.   

  

Närvårdskontorets representant är sekreterare.  

  

Spridningsdag  
En gång per år kallas styrgrupp och Delregionalt politiskt samråd till en spridningsdag. 

Inbjudan skickas även till chefer och övriga intresserade till denna spridningsdag då det 

gångna årets uppdrag och resultat inom Närvårdssamverkan presenteras och diskuteras. 

Närvårdskontoret ansvarar för all organisation och administration.  

    

Närvårdskontoret  
Som stöd för Närvårdssamverkan finns ett kontor med uppdrag att koordinera, stödja, 

omvärldsbevaka, bereda ärenden och följa upp samverkan inom olika grupper. På 

Närvårdskontoret arbetar koordinator och samordnare. Möjlighet att anställa tillfälliga 

projektledare och/eller förändra ordinarie uppdrag för tjänstemän i kommun och VGR finns. 

Medarbetarna arbetar på uppdrag av Delregionalt politiskt samråd. Närvårdskontoret ska ha 

ett opartiskt förhållningssätt gentemot huvudmännen. Boråsregionen, Sjuhärads 

kommunalförbund har arbetsgivaransvaret.   

  

5. Ekonomi  
Närvårdssamverkan är en del i varje huvudmans uppdrag och finansieras inom ramen för 

detta ansvar. Vårdsamverkansparterna svarar för kostnaderna för Närvårdskontoret. 

VGR betalar 50 procent och kommunerna 50 procent av kostnaderna, baserat på 

befolkningsmängd den 1 juli förgående år.   

  

Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att 

finansiera gemensamma utvecklingsprojekt inom ramen för Närvårdssamverkan Södra 

Älvsborg.  

  

6. Uppföljning  
Delregionalt politiskt samråd ansvarar för uppföljningen av allt arbete som görs inom ramen 

för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.   

 



Anmälningsärenden 
Direktionen 
Ärende: 17 

Datum: 2021-05-28 
Sida 1 (2) 

 
Anmälningsärenden 2021-06-04 
 
Inkomna handlingar  
 

Datum Avsändare  Ärende  
210409 1. Förpacknings- och 

Tidningsinsamlingen, 
FTI 

Yttrande Regional avfallsplan 

210413 2. Gryning Vård AB Styrelseprotokoll 2021-03-11 
210415 3. Borås Stad Intyg medfinansiering Lokalekonomiska analyser för stärkt 

attraktionskraft 
210419 4. Trafikverket Samrådsremiss 3 ny järnväg Göteborg-Borås 
210420 5. Bollebygds kommun Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 
210423 6. VästKom Information om vägledning av screening av personal inom kommunal 

vård och omsorg 
210427 7. Gryning Vård AB Styrelseprotokoll 2021-03-30 
210428 8. Herrljunga kommun Yttrande Regional avfallsplan 
210429 9. Bollebygds kommun Länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning, VFU 
210429 10. Creative Cluster Slutrekvisition Creative Innovation 
210505 11. Länsstyrelsen Yttrande Regional avfallsplan 
210509 12. Ulf Clark Yttrande Samråd 3 ny järnväg Göteborg-Borås 
210510 13. Herrljunga kommun Yttrande Regional avfallsplan - bilagor 
210510 14. Vårgårda kommun Yttrande Regional avfallsplan - bilagor 
210511 15. Vårgårda kommun Svar ÅVS väg 180 
210511 16. Förläggargårdar i 

Sjuhärad 
Rekvisition och slutrapport av förstudie 

210512 17. Miljöbron Rekvisition Håll ut! 
210512 18. Svenljunga kommun Länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning, VFU 
210512 19. Marks kommun Yttrande Regional avfallsplan 
210512 20. Miljöbron Rekvisition 7HKomp 
210513 21. Fastighetsägarna Yttrande Regional avfallsplan 
210514 22. Ulricehamns kommun Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 
210517 23. Svenljunga kommun Yttrande Regional avfallsplan 
210518 24. Tranemo kommun Boråsregionen Budget och verksamhetsplan 2021 
210518 25. Miljöbron Uppdaterad Rekvisition Håll ut! 
210524 26. Rydals museum Slutrapport Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker 
210525 27. Gryning Vård AB Styrelseprotokoll 2021-04-15 
210526 28. Rydals museum Komplettering Slutrapport Skimmer och härvor i Viskans vatten och 

marker 
210526 29. Borås TME AB Rekvisition Hemester i Boråsregionen 
210527 30. Marks kommun Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 

 
  



Anmälningsärenden 
Direktionen 
Ärende: 17 

Datum: 2021-05-28 
Sida 2 (2) 

 
Expedierade handlingar  
 

Datum Mottagare  Ärende  
210419 31. Västra Götalandsregionen Inspel åtgärdsplanering revidering regional 

transportinfrastrukturplan 2022-2033 
210420 32. Medlemskommunerna Boråsregionen Årsredovisning 2020 
210427 33. Medlemskommunerna Direktionsprotokoll 2021-04-16 samt anslag 
210427 34. Medlemskommunerna Länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning 
210427 35. Mediapoolen Utökad ägarkrets 
210428 36. Västra Götalandsregionen Mobilitet på landsbygd 
210428 37. Connect Sverige Region 

Väst 
Inkubatorn i Borås 
Almi Företagspartner 

Företagsjour Sjuhäradslyftet 2021 

210428 38. Medlemskommunerna Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 
210510 39. Södra Hälso- och 

sjukvårdsnämnden 
Boråsregionen Årsredovisning 2020 

210514 40. Trafikverket Boråsregionens yttrande ÅVS 180 
210517 41. Borås Stad Tertialuppföljning 2021 
210524 42. Västra Götalandsregionen Elektrifieringslöfte 

 
Delegationsbeslut  
 

Datum  Beslut  Delegat  
2101-2105 43. Sju avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad Verksamhetschef MC 
2101-2103 44. Tre avtal mellan Medarbetarcentrum och Tranemo kommun Verksamhetschef MC 
2103 45. Två avtal mellan Medarbetarcentrum och Marks kommun Verksamhetschef MC 
210324 46. Avtal mellan Navet science center och Skolverket gällande 

Programmera i tidigare åldrar 2021 
Biträdande 
verksamhetschef Navet 

2104-2105 47. Tre avtal mellan Medarbetarcentrum och Svenljunga kommun Verksamhetschef MC 
210429 48. Tilldelningsbeslut direktupphandling Trygg elförsörjning Teamchef Projekt och 

Tillväxt 
210513 49. Tjänsteköp projektledare Tidig upptäckt, tidiga insatser Förbundsdirektör 
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