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§ 52 Fastställande av dagordning 
 
Beslut 

Dagordningen fastställs med följande tillägg 
 

• Förändrade tjänster PostNord 

• Information och dialog Trafikverket 
 

§ 53 Val av justerare 
 
Beslut  

Bengt Hilmersson (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 
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§ 54 Uppföljning delregionala tillväxtmedel 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Katarina Ahlin och Monica Emanuelsson från enheten för samhällsanalys på Västra 
Götalandsregionen presenterade en uppföljning av de delregionala tillväxtmedlen 2020 med fokus på 
Boråsregionens utvecklingsprojekt samt gav en återrapportering av de satsningar som gjorts för att 
uppnå målen i regionens utvecklingsstrategi VG2020 för perioden 2014 – 2020. En samlad bild över 
de ekonomiska satsningarna, fördelningen och uppväxlingen för perioden presenterades.  
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§ 55 Gemensam avfallsplan 
Diarienummer: 2020/SKF0190 
 
Beslut 

Direktionen tar informationen till dagens protokoll och rekommenderar medlemskommunerna att 
anta den gemensamma avfallsplanen 
 
Sammanfattning 

Förslag till ny gemensam avfallsplan har arbetats fram i samverkan mellan Boråsregionens åtta 
medlemskommuner. Förslaget skickades ut på remiss under perioden februari till maj 2021. Under 
denna tid ställdes också avfallsplanen ut i respektive kommun. Svaren på remissen har analyserats 
och arbetats in i det nya förslaget till avfallsplan. Förslaget är att Direktionen rekommenderar 
kommunerna att anta planen.  
 

Expedieras till 

Medlemskommunerna  
Borås Energi och Miljö  
Ulricehamns Energi  
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§ 56 Regional fysisk planering enligt PBL- VGR som regionplaneorgan 
Diarienummer: 2021/SKF0110 
 
Beslut 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund anser inte att VGR ska hemställa till regeringen om att få 
statens uppdrag att bedriva regional fysisk planering enligt PBL. Direktionen beslutar att översända 
föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet 
 
Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen (VGR) har skickat en remiss till kommuner och kommunalförbund för att få 
en samlad bild över hur respektive organisation ställer sig till att VGR hemställer till regeringen om 
att ansvara för regional planering enligt PBL. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har fått i 
uppdrag att sammanfatta medlemskommunernas yttranden till ett gemensamt och att detta ska 
antas av Direktionen. Sista dagen att lämna yttrandet till VGR är den 30 september. 
 
Boråsregionens synpunkter 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund anser inte att VGR ska hemställa till regeringen om att få 
statens uppdrag att bedriva regional fysisk planering enligt PBL. För att kunna ta ställning i frågan 
behöver en rad frågor klarläggas; vilka områden som ska ingå i planen, vilka resurser som krävs och 
hur arbetet ska organiseras.  
 
Det finns redan i dag bra samverkansformer för regional utveckling utanför PBL, tex stråksamverkan 
Göteborg – Borås och samverkan över vattenvårds- och avrinningsområden. Att bygga vidare på 
samverkan som bygger på kommunöverskridande utmaningar ger förutsättningar för att uppnå 
önskade effekter.  
 
Boråsregionens yttrande i korthet baserat på frågeställningarna i remissen 
Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra Götaland?  
Övergripande kan en regional planering ge förutsättning för att öka takten på utvecklingen mot ett 
hållbart samhälle. I sakfrågor kan den ge stöd till frågor som är av mellankommunal karaktär, såsom 
kollektivtrafik, infrastruktur av olika slag och grön/blå infrastruktur. En regionplan kan ge tyngd i 
frågor om regionens prioriteringar och viljeinriktning i frågor som involverar den statliga sektorn, 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket. 
 
Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den kommunala fysiska 
planeringen? 
Den kan stödja förvaltning/kommun där lokal kompetens och expertis saknas. Den kan också 
underlätta för kommunerna genom att bidra med underlagsmaterial för översiktlig planering i form 
av data, analyser mm.  
 
För att en regional fysisk planering ska vara ett stöd behöver den utformas så att den omhändertar 
kommunernas skilda behov och ger utrymme för de olika förutsättningar som råder inom Västra 
Götalandsregionen och dess 49 kommuner. Det finns en risk att planen blir allt för generell för att ge 
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stöd åt kommunerna. Utöver det finns det risk för ökad formalisering och byråkratisering av 
planprocessen. 
 
Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka kring på 
regional nivå?  
Det finns ett stort behov av att arbeta tillsammans för att främja en hållbar samhällsutveckling. I 
detta sammanhang rör det frågor såsom hållbar mobilitet över hela regionen, omställning till en 
fossilfri region och hur vi bäst bevarar och utvecklar viktiga grön/blå strukturer. Redskapen för detta 
är exempelvis arbete med transportinfrastruktur, kollektivtrafik, laddinfrastruktur, jordbruksmarkens 
användning, vind och vattenfrågor. 
 
Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas? 
Former för samverkan behöver anpassas till sakfrågan och kan se olika ut beroende på sakområde. 
Det viktigaste är att samverkan upplevs effektiv, relevant, transparent och lyhörd för samtliga 
inblandade. Det är även viktigt att det kommunala självstyret och det kommunala planmonopolet 
upprätthålls.  
 
Det finns välfungerande och välstrukturerade samarbeten idag och efterfrågan är fortsatt stor 
gällande samverkan över regiongränserna samt över funktionella samband i stället för geografiska 
områden där arbetsmarknadsregioner är ett exempel på ett funktionellt område.  
 
Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för regional 
planering enligt PBL  
Samtliga kommuner inom Boråsregionen lyfter att en gemensam viljeriktning över regionens fysiska 
struktur kan stödja planeringsprocesser och ger tydlighet och styrka i det regionala och kommunala. 
Eftersom det inte framgår i remisshandlingen hur arbetet ska organiseras eller vilka områden den ska 
omfatta, behöver frågan utredas vidare. Nyttan för medborgarna och enskilda kommuner behöver 
belysas och likaså hur hänsyn ska tas till de olika förutsättningar som råder i regionens 49 kommuner.  
 

Expedieras till 

Västra Götalandsregionen 
Medlemskommunerna  
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§ 57 Etablering storskalig batteriproduktion 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Annica Berglund, Business Region Borås, berättar om arbetet med att svara på Volvo Cars/Northvolts 
förfrågningsunderlag gällande möjlig plats för framtida storskalig batteriproduktion. Boråsregionen 
lyfter gemensamt fram Site Lockryd i Svenljunga kommun. 
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§ 58 Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 
Diarienummer: 2021/SKF0128 
 
Beslut 

Direktionen ställer sig bakom förslaget till Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola 
och daglig verksamhet och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om 
överenskommelsen 
 
Sammanfattning 

Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva samordnade insatser 
från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig verksamhet. Överenskommelsen förtydligar 
ansvaret för dessa huvudmän och anger former för parternas samverkan. Intentionen har varit att få 
en så patientsäker och jämlik hjälpmedelshantering som möjligt.  
 
Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen för 
personliga hjälpmedel, skolhuvudmannen för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och 
grundutrustning och kommunens dagliga verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. Beroende 
på situation och det aktuella syftet med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett 
personligt eller ett pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket komplicerar 
gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den enskildes behov av 
hjälpmedel blir tillgodosett. För att effektivisera handläggningen och ta till vara den kompetens som 
finns hos huvudmännen gav Ledningsrådet för Medicintekniska produkter ett uppdrag att förtydliga 
ansvaret för de berörda aktörerna.  
 
Ledningsråd Medicintekniska produkter ställde sig bakom förslag till överenskommelse 2020-12-09 
under förutsättning att det skrivs in i överenskommelsen att grundprincipen är att den även gäller 
privata verksamheter i Västra Götaland, vilket genomförts. Den politiska beredningsgruppen (inom 
den länsövergripande samarbetsorganisation för hjälpmedel) ställde sig bakom förslaget till 
överenskommelse 2021-02-12. Det Politiska Samrådsorganet, SRO, ställde sig bakom förslaget till 
överenskommelse 2021-04-23.  
 
Konsekvenser av förslaget 
Om den enskildes behov av individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för att kunna vistas i skola 
eller daglig verksamhet tillgodoses som personligt förskrivet hjälpmedel, även vid dubbelförskrivning, 
kan det betyda att vissa produkter som idag bekostas av skola eller daglig verksamhet istället blir ett 
ansvar för hälso- och sjukvården. Konsekvens av formuleringen att grundutrustning ska kunna 
användas av en eller flera personer kan bli att hjälpmedel som idag är personligt förskrivet på grund 
av att det endast är en person i verksamheten som har behov av det, istället blir ett ansvar för berörd 
verksamhet att anskaffa som grundutrustning. 
 
Expedieras till 

Medlemskommunerna 
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§ 59 FOKUS Boråsregionen Sjuhärad 2021 
Diarienummer: 2021/SKF0130 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att arrangera FOKUS Boråsregionen hösten 2021 och att finansieringen sker 
genom omdisponering av ej utnyttjade tillväxtmedel, max 300 000 kr 
 
Sammanfattning 

Vid Direktionens möte 2021-06-04 antogs Utvecklingsstrategi Sjuhärad 2021 - 2030. Arbetet har 
inneburit stor delaktighet med dialog och förankring i medlemskommunerna samt hos 
samarbetspartners. FOKUS Boråsregionen 2020 gick av stapeln i november 2020 och behandlade 
delarna av den blivande strategin. 
 
Utvecklingsstrategi Sjuhärad 2021-2030 vänder sig till alla parter som arbetar för regional utveckling 
och ska fungera som vägledning och inspiration. Strategin samspelar även med målen i Västra 
Götalandsregionens utvecklingsstrategi för 2021 – 2030 (RUS). FOKUS Boråsregionen är en dag för 
att samla alla positiva krafter som är involverade i regional utveckling på olika nivåer samt för att 
lyfta aktuella frågor och utmaningar i en öppen och konstruktiv dialog. Målgruppen är politiker, 
tjänstemän, näringsliv och övriga aktörer i regionala utvecklings- och framtidsfrågor. 
 
FOKUS Boråsregionen ska stärka den regionala samverkan så att Sjuhärad blir en attraktiv region att 
leva, bo och verka i. Det övergripande syftet är att stimulera regional utveckling genom samverkan 
som bygger på hållbarhet - miljömässigt, socialt och ekonomiskt. På så vis bidrar vår delregion till att 
göra Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt 
samhälle. 
 
Kopplat till FOKUS Boråsregionen har vi utvecklat konceptet MiniFOKUS, korta digitala möten med 
information och dialog om områden inom den regionala utvecklingsstrategin. MiniFOKUS har som 
syfte att hålla intresset för utvecklingsfrågorna levande under hela året och skapa delaktighet i 
utvecklingsarbetet. FOKUS Boråsregionen är ett längre årligt möte där vi samlar erfarenheter, skapar 
insikter och ger inspiration i vårt gemensamma utvecklingsarbete. I år avser vi att arrangera FOKUS 
Boråsregionen fysiskt, om restriktionerna p g a pandemin tillåter det. Arrangemanget kommer att 
innehålla föreläsare som ger inspiration och kunskap, goda exempel samt dialogforum. Det kommer 
även att ges tillfälle till nätverkande och kontaktskapande. 
 
Finansiering 
Finansiering av arrangemanget föreslås ske genom omdisponering av tidigare ej utnyttjade 
tillväxtmedel, max 300 000 kr.  
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§ 60 Formerna för genomförande av Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 
Diarienummer: 2021/SKF0117 
 
Beslut 

Direktionen rekommenderar kommunerna att genomföra Besöksnäringsstrategi Boråsregionen 
Sjuhärad 2025 genom gemensam finansiering enligt samma modell som befintligt projekt Cykla och 
vandra i Sjuhärad 
 
Sammanfattning 

Vid Direktionens möte 2021-04-16 rekommenderades medlemskommunerna att anta 
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 och kansliet gavs i uppdrag att utreda formerna 
för genomförandet av strategin. I maj sammanträdde Beredningen för hållbar regional utveckling och 
diskuterade då synen på genomförandet av strategin för besöksnäring i Boråsregionen. Beredningen 
rekommenderade vid mötet att kansliet får i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla det 
samarbete som idag pågår mellan sex kommuner kring satsningen på Cykla och vandra i Sjuhärad. I 
uppdraget bör möjliga modeller och finansieringslösningar presenteras och förutsättningarna för 
samverkan bör beskrivas. Vidare rekommenderade beredningen att nätverket inom besöksnäring i 
Sjuhärad ska fortsätta sitt samverkansarbete. 
 
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 har tagits fram inom ramen för det 
gemensamma utvecklingsprojektet Destination Boråsregionen där alla medlemskommuner är 
representerade. Projektets syfte är att ta fram en gemensam strategi för besöksnäringen och en 
strategi för hur medlemskommunerna ska samverka och samordna i frågor inom besöksnäring för att 
skapa en attraktiv region. En målsättning i projektet har varit att ta fram förslag på modell för 
samverkan mellan kommunerna. Samverkansprojekt inom besöksnäring i Boråsregionen har pågått 
sedan 2012.  
 
Den antagna strategin identifierar ett antal förändringar som är viktiga att gemensamt ta tag i för att 
kunna utveckla regionen till en framgångsrik destination. De ansvariga i kommunerna ser en klar 
potential att växla upp framåt och vet också att det finns viktiga synergieffekter. Dit människor vill 
resa, där vill också människor bo. Sjuhärad är väl rustat och har stora möjligheter att ta tillvara på 
möjligheterna som trenderna skapar, men det behövs en gemensam kraftsamling. Det råder enighet 
om att den nuvarande uppdelningen av resurser på flera kommuner inte är att utnyttja resurserna 
och kompetensen som finns i regionen optimalt. För att lyckas med detta krävs ett organiserat och 
kontinuerligt samarbete för att utveckla och öka kännedomen för Sjuhäradsregionen som besöksmål 
och destination. Att ha en gemensam funktion gör att kommunerna bättre kan utnyttja varandras 
kompetenser och tillsammans få en större kompetens. En gemensam kommunikation av vårt utbud 
ger större förutsättningar att nå marknaden än om åtta kommuner ska agera separat. Det ger 
betydligt större förutsättningar att gemensamt söka olika utvecklingsprojekt, som växlar upp våra 
insatser, utvecklar vårt näringsliv och åstadkomma uppväxlingseffekter av redan satsade medel i 
kommunerna. 
 
Avsikten är att bygga vidare på den verksamhet som idag bedrivs inom Cykla och vandra i Sjuhärad 
och att utöka med områden som ingår i strategin.  
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Genomförande genom gemensam finansiering  
Genomförandet av Besöksnäringsstrategi 2022-2025 sker enligt samma modell och 
finansieringsgrund som befintligt projekt Cykla och vandra i Sjuhärad. Befintligt projekt avslutas 
2021-12-31. 
 
Finansieringsmodell för Cykla och vandra: 
Grundavgift/år och kommun: 50 000 kr 
Rörlig avgift/år: 2 kr/invånare 
 
Samordning av genomförandet sker inom ramen för nätverket för besöksnäring i Boråsregionen. 
 
De kommuner som idag inte deltar i projektet Cykla och vandra erbjuds deltagande i genomförandet 
inom ramen för nätverket för besöksnäring.  
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§ 61 Val Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
Diarienummer: 2021/SKF0122 
 
Beslut 

Direktionen ger medlemskommunerna i uppdrag att utse representanter till Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg från och med 2022-01-01. Befintliga ledamöters uppdrag upphör 2021-12-31 
 
Sammanfattning 

Vid sammanträdet 2021-06-04 fattade Direktionen beslut om att föreslå det delregionala politiska 
samrådet, DPS, att revidera inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg avseende 
den kommunala politiska representationen och att därefter ge kommunerna i uppdrag att utse 
representanter till Närvårdssamverkan från och med 2022-01-01. 
 
Delregionalt politiskt samråd fattade ovanstående beslut vid sitt sammanträde 2021-06-17.  
 
Expedieras till 

Delregionalt politiskt samråd 
Medlemskommunerna 
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§ 62 Strategidagar 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Diskussion om innehåll på strategidagarna 7-8 oktober. 

  



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2021-09-10 
Sida 16 (22) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 63 Förbundsdirektör informerar 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

På uppdrag av kommunchefsgruppen har förbundet tagit fram ett underlag gällande samverkan för 
införande av e-arkiv.  
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§ 64 Övrig information 
 
Sammanfattning 

Ingen övrig information 
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§ 65 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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§ 66 Anmälningsärenden 
 
Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns 
 
Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen 
 

Datum  Beslut  Delegat  

210524 1. Avtal uppdragsutbildning Högskolan i Borås, Grunden Förbundsdirektör 

210602 2. Utlämnande av allmän handling Administrativ chef 

210608 3. Utlämnande av allmän handling Administrativ chef 

210621 4. Samverkansavtal Praktikplatsen.se, 
medlemskommunerna 

Förbundsdirektör 

210623 5. Tjänsteköp Marks kommun, Praktikplatsen.se Teamchef Välfärd och Kompetens 

210707 6. Ansökan Kompetensslussen Administrativ chef 

210809 7. Tjänsteköp Projektledare suicidprevention, Västra 
Götalandsregionen 

Förbundsdirektör 

210823 8. Ansökan Kompetensslussen Förbundsdirektör 

 
 
  



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2021-09-10 
Sida 20 (22) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 67 Förändrade tjänster PostNord 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Michael Plogell (FR) Bollebygd lyfter frågan att PostNord med kort varsel förändrar avtal och 
tjänsteutbud. Detta gäller flera kommuner i Boråsregionen. Magnus Haggren, förbundsdirektör, 
svarar att frågan kommer att hanteras av näringslivscheferna inom ramen för Business Region Borås.  
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§ 68 Information och dialog Trafikverket 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att upplevda brister i dialogen med Trafikverket lyfts i beredningen för hållbar 
utveckling, BHU 
 
Sammanfattning 

Tomas Johansson (M) Mark upplever brister i informationen från och dialogen med Trafikverket. 
Exempelvis har vägar och annan infrastruktur stängts av eller begränsats med kort varsel och med 
bristande information. Flera kommuner upplever samma brister gällande dialogen inför förändringar. 
 
Frågan kommer att tas upp vid kommande tjänstepersonsmöten mellan kommunerna, Västra 
Götalandsregionen och Trafikverket. 
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§ 69 Övriga frågor 
 
Beslut 

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen 
 
 

 
 
 

§ 70 Nästa sammanträde äger rum den 22 oktober 2021 kl 9.00-16.00 
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