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§ 35

Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar
att fastställa dagordningen
§ 36

Val av justerare
Margareta Lövgren (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 37

Föregående mötesprotokoll
Protokoll från sammanträdet 2012-03-02 läggs till handlingarna efter att datum justerats till den
2 mars.

§ 38

Förslag till yttrande Kapacitetutredningen
Trafikverket har utsänt en utredning om Transportsystemets behov av kapacitetshöjande
åtgärder fram till 2025 resp. 2050. Remissen har gått till regionplaneupprättarna med möjlighet
till respektive planupprättare att höra andra intressenter. Kommunalförbunden ses av Västra
Götalandsregionen som viktiga kanaler för det kommunala perspektivet och ges därför
möjlighet att via regionen inkomma med remissyttranden.

Direktionen beslutar
att insända yttrande enligt reviderat förslag till Västra Götalandsregionens
regionutvecklingssekretariat
§ 39

Förslag till yttrande regionalt trafikförsörjningsprogram
Den 23/2 beslutade Regionala kollektivtrafikrådet att godkänna underlag för dialog om
trafikförsörjningsprogrammet.
Tidplanen var mycket pressad och därför gavs kollektivtrafiktjänstemännen i kommunerna
möjlighet att redan i februari få utkast till underlaget samt en genomgång tillsammans med
regionens och Västtrafiks tjänstemän för att påbörja en bearbetning och genomläsning.
Kommunerna gavs ytterligare ca två veckor, fram till 15/3 tid att skicka synpunkter på
materialet till kommunalförbundet som sedan hade till uppgift att sammanställa synpunkterna
inför utskick till direktionen.
Flera förslag och synpunkter har inkommit från medlemskommunerna. Många av synpunkterna
är på en detaljerad kommunnivå, varför de ej enkelt låter sig sammanställas till ett enhetligt
material. Därför presenteras endast övergripande synpunkter ur Sjuhäradsperspektiv. Till detta
biläggs de enskilda kommunernas yttranden.

Direktionen beslutar
att insända inspel enligt reviderat förslag till Västra Götalandsregionens
kollektivtrafiksekretariat
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§ 40

Vård- och Omsorgscollege Sjuhärad (VO-college Sjuhärad)
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2011-06-22 att ge beredningsgrupperna
Utbildning/Kompetens samt Social Välfärd och Hälsa i uppdrag att genomföra en förstudie
avseende VO-college Sjuhärad1. Detta processarbete skulle ske i nära samverkan med berörda
huvudmän.
I enlighet med detta beslut har förbundskansliet inbjudit till ett antal arrangemang som syftade
till att ge ansvariga och personal inom socialtjänst och skola information om VOcollegeverksamhet. Bland annat har processledarna för VO-college GR samt VO-college
Skaraborg engagerats för att informera och diskutera dessa regioners collegeverksamhet, dess
effekter och samverkansvinster.
Förbundskansliet kan konstatera att det inte visat sig finnas ett intresse från ledningspersonerna
inom socialtjänst och skola i Sjuhärad, att låta sig informeras och på så sätt även delta i de
inledande diskussionerna till en förstudie. Inför processarbetet krävs att ansvariga från både
avnämare och utbildningsanordnare dels diskuterar tänkbara samverkansområden samt tar del
av information om vad ett VO-college kan få för konsekvenser för arbetskraftsutbudet i
Sjuhärad.
Direktionen anser att en förstudie ska inledas för att utröna om behovet av samverkan inom
ramen för ett VO-college kan ge bättre förutsättningar att klara den personalbrist som kommer
att uppstå inom vård-/och omsorgsverksamheterna. Under eftermiddagen den 15 maj kommer
ett möte att arrangeras för namngivna personer enligt beslut nedan.

Direktionen beslutar
att rekommendera medlemskommunerna att ta ställning till att delta i förstudien för en
eventuell uppbyggnad av VO-college Sjuhärad
att uppmana medlemskommunerna som deltar i studien att utse en ansvarig tjänsteman från
vardera områdena socialtjänst och skolverksamhet att ingå i processarbetet och att senast
måndagen den 16 april informera förbundskansliet vilka personer som utsetts
§ 41

Beslut om samverkansavtal mellan Vårgårda och Essunga kommun gällande
gymnasieutbildning
Vårgårda kommun har fört en diskussion med Essunga kommun gällande köp av platser inom
skolformen gymnasieutbildning. Då Essunga kommun saknar gymnasieskola har de uttryckt
önskemål om köp av platser på Sundlergymnasiet i Vårgårda. Vårgårda kommun skulle vid en
dylik samverkan dels erbjuda platser på samtliga program dels åta sig ansvaret att anordna de
lärlingsutbildningar som Essunga är intresserade av. Ett samverkansavtal skulle då upprättas
mellan dessa båda kommuner (se bilaga).
I avtalstexten i detta samverkansavtal vill Essunga kommun att det står angivet att;
-

Essungas gymnasieelever ska vara försthandssökande till de avtalade
gymnasieutbildningarna
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-

Essunga ska betala de priser som anges i den gemensamma prislista som gäller för
gymnasieutbildningarna i Sjuhärads medlemskommuner – med två undantag. Dessa
undantag redovisas i bilagan.

Enligt det samverkansavtal som gäller för gymnasieutbildningarna i Sjuhärads
medlemskommuner står inget angivet gällande en situation enligt ovanstående. I Sjuhärads
samverkansavtal står endast; ”Pågående samverkansavtal som finns vid detta avtals ingående
med andra kommuner utanför samverkansområdet får fortsätta att gälla även efter ingåendet av
detta avtal”.
Direktionen beslutar
att godkänna samverkansavtalet mellan Vårgårda och Essunga, gällande köp av platser inom
gymnasieutbildningen på Sundlergymnasiet
§ 42

Information gällande Yrkesvuxutbildningar inom ramen för avtalet gällande regionalt
samordnad vuxenutbildning (Regvux)
Direktionen för Sjuhärads Kommunalförbund beslutade 2011-09-02 att rekommendera
respektive medlemskommun att fastställa sin ekonomiska ram för Yrkesvuxutbildningar inom
ramen för samverkansavtalet Regvux. Detta inför år 2012 då finansieringen av gymnasiala
yrkesinriktade utbildningar skulle göras i samverkan med gemensamma kommunala anslag.
Finansieringen av dessa insatser skulle ses som en utökad satsning, inte utbildningar som skulle
finansieras inom respektive Utbildningsnämnds ram.
Efter direktionsbeslutet i november skulle medlemskommunerna behandla ärendet. Nedan en
redovisning av ev beslut;
- Bollebygds kommun

25 kr per invånare för år 2012.

- Borås Stad

Kommunen har inte fattat något beslut om särskild finansiering.

- Herrljunga kommun

Kommunen har inte fattat något beslut om särskild finansiering.

- Mark kommun

25 kr per invånare för år 2012. Pengarna ska tas ur befintlig ram.

- Svenljunga kommun

25 kr per invånare inför år 2012. Pengarna ska tas ur befintlig ram.

- Tranemo kommun

25 kr per invånare för år 2012.

- Ulricehamns kommun

Inga medel avsattes för år 2012.

- Vårgårda kommun

25 kr per invånare för år 2012.

Den samordning som sedan många år funnits mellan de kommunala vuxenutbildningarna
resulterade i en markant ökning av antalet studerande under år 2009-2011, då staten
finansierade en stor del av den gymnasiala yrkesutbildningen i Sjuhärad. Rektorerna för den
kommunala vuxenutbildningen i Sjuhärad har redovisat verksamhet för denna statliga satsning
enligt nedan. Utöver dessa platser producerades även annan vuxenutbildning finansierad av
kommunala anslag.
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År

Statliga medel till Yrkesvux

Elever

2009

6 200 000 kr

124

2010

22 123 000 kr

429

2011

24 190 000 kr

522

2012

4 200 000 kr

85

Enligt enheten för statistik och analys på Västra Götalandsregionen kommer efterfrågan på
arbetskraft med yrkesinriktad gymnasieutbildning även fortsättningsvis att vara stor, delvis
beroende på att det ställs högre kvalifikationskrav på de yrken som tidigare krävt enbart
grundskoleutbildning. En gemensamt finansierad Yrkesvuxutbildning är därför ett steg i rätt
riktning mot en mer utvecklad utbildnings-/näringslivssamverkan i Sjuhärad. Direktionen för
Sjuhärads kommunalförbund vill påtala denna situation för att uppmärksamma
medlemskommunerna på att det i de budgetprocesser som hålles i medlemskommunerna under
våren 2012 avsätts medel för en gemensam Yrkesvux-satsning i Sjuhärad.
Direktionen beslutar
att notera informationen till protokollet
att rekommendera medlemskommunerna att avsätta medel för gymnasiala
yrkesvuxutbildningar inom ramen för Regvux för år 2013
§ 43

Business Region Borås, BRB
Näringslivscheferna i Sjuhärads kommuner har på uppdrag av Beredningen för hållbar (del-)
regional utveckling, BH7, tagit fram ett förslag avseende partnerskap för att främja hållbar
(ekonomisk, social och ekologisk) tillväxt, lokalt och regionalt inom det geografiska området
Boråsregionen. Det ska ske genom ett näringslivsfrämjande arbete avsett att öka
attraktionskraften för människor, företag och kapital. Syftet med partnerskapet är att skapa
bättre förutsättningar för nya och växande företag, skapa fler arbetstillfällen, tillskapande av
klusterbildningar, medverka till fler besökare samt att Boråsregionen i framtiden ska vara en
attraktiv och växande del av Göteborgsregionen.
Som ett led i partnerskapet Business Region Borås samordnas tillväxt- och
näringslivsfrämjande åtgärder genom Borås Stad. BRB ska fokusera på åtgärder inom följande
områden:
• Nyetablering av svenska och internationella företag
• Textilt kluster
• Utveckling av strategiska branscher tillsammans med näringslivet
• Gemensamma utvecklingsprojekt
Uppdraget ska utföras i enlighet med, strategier, mål och verksamhetsprogram som fastställs av
Boråsregionens kommunalförbund.
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Varbergs kommun har meddelat ett intresse för att delta men behöver diskutera på vilket sätt
och möjligtvis inom vilka områden som samarbete kan ske. Region Halland har liknande
samarbete inom vissa områden där Varberg redan deltar.
Direktionen beslutar
att återremitera ärendet till presidiet och återuppta ärendet vid nästa direktionssammanträde den
4/5
§ 44

Kommunalförbundets beredningar
Presidiet har gett valberedningen i uppdrag att bereda en fråga från partierna Kommunens Väl
och Miljöpartiet om att beredas plats i förbundets beredningar. Valberedningen har också berett
frågan om beredningen för Social välfärd och hälsa ska utökas så att samtliga kommuner är
företrädda i beredningen.
Överväganden
Kommunalförbundets direktion avgör enligt förbundsordningen berednings- och andra
arbetsformer. Direktion har fattat beslut om berednings- och andra arbetsformer och bla
fastställt att förbundet ska ha tre beredningar
•

Beredningen för Social välfärd och hälsa

•

Beredningen för Utbildning

•

Beredningen för Hållbar (del)regional Utveckling

Direktionen beslutade dessutom att beredningarna ska ha 6 fasta ledamöter med möjlighet till
ytterligare adjungering samt att utöka Beredningen för (del)regional utveckling genom
fyllnadsval med de kommuner som inte representerades av ledamöterna.
Det innebar att följande kommuner adjungerades till Beredningen (del)regional utveckling,
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Vårgårda.
Beredningen för Utbildning har utökats med Borås Stad och Svenljunga kommun med
motsvarande motiv, att samtliga kommuner bör vara representerade.
Det är kommunerna själva som föreslagit vem som ska adjungeras till respektive
beredningsgrupp, det finns ingenting i förbundsordning eller motsvarande som styr eller avgör
detta, i praktiken har dock direktionens ledamöter och ersättare varit personkretsen.
Beredningen för Social välfärd och hälsa kan rimligen utökas på motsvarande sätt med de
kommuner som inte representeras av ledamöterna. Det innebär att kommunerna Bollebygd,
Mark och Tranemo i så fall ska erhålla representation i beredningen.
Sjuhärads kommunalförbund ska tillvarata medlemskommunernas gemensamma intressen,
förbundet ska vara en plattform för medlemmarnas sammanhållning byggd på samsyn över
kommun- partigränser
•

Medlemmar är kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga,
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Adjungerade medlemmar är Varberg och from
2012-01-01 även Falkenbergs kommun.

Direktionen, som tillika är förbundsstyrelse, består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Borås Stad
väljer 2 ledamöter och 2 ersättare övriga medlemskommuners fullmäktige väljer vardera 1
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ledamot och 1 ersättare. Det skall eftersträvs att kommunledningarna representerar respektive
kommun.
•

Samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige har utsett sina ledamöter och
ersättare, partier som representeras är Socialdemokraterna, Moderaterna, Centern,
Folkpartiet, detta redovisas i Direktionens protokoll 2011-01-18 § 4.

Partier som inte är representerade i direktion genom medlemskommunernas representation äger
rätt att adjungeras då minst 3 procent av det sammantagna röstetalet i de 8
medlemskommunerna erhållits vid senaste kommunfullmäktigevalet eller då parti erhåller
minst 12 procent av röstetalet i en enskild kommun.
•

Adjungerade partier är Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna,
Sverigedemokraterna och Kommunens Väl, beslut redovisas i Direktionens protokoll
2011-01-18 § 5.

Valberedningen ska bereda valärenden och ersättningsbestämmelser för förtroendevalda och
revisorer. Valberedningens förslag redovisas i Direktionens protokoll 2011-01-18 §§ 9 och 10.
Bedömning
Förbundsordningen avgör representation i kommunalförbundets direktion. Direktion har
därutöver i beslut, enligt förbundsordningen, att avgöra frågan om organisation och
representation i beredningarna.
Valberedningen, där alla partier i direktion är representerade, har i början av 2011 lämnat
förslag på den politiska representationen i beredningsgrupperna. Förslaget har därefter, utan
ändringar, behandlats och fastställts av direktion.
Direktionen har vid två tillfällen särskilt valt att markera att kommunrepresentationen, utöver
den politiska representationen, är viktig i beredningsgrupperna för de kommuner som inte
representeras av ledamöterna. Det gäller dels det tidiga beslutet om adjungering av kommuner
till Beredningen för (del)regional utveckling dels den kompletterande adjungeringen till
Beredningen för Utbildning i slutet av 2011. Det är därför rimligt att sluta cirkeln med
motsvarande adjungering av kommuner till Beredningen för social välfärd och hälsa.
Förbundsordningen och direktionens beslut uttrycker ambitionen och målsättningen att ge både
de politiska partierna och kommunerna rimliga förutsättningar att representeras i direktion och
beredningsgrupper. Direktion har valt att särskilt understryka kommunrepresentationen i
arbetsformer och organisation.
Valberedningen föreslår att
1.

Beredningen för Social välfärd och Hälsa utökas med adjungerande representanter
från de kommuner som inte är representerade genom ledamöterna, Bollebygd, Mark
och Tranemo kommuner

2.

Kommunens Väl och Miljöpartiet bör inte beredas plats i förbundets beredningar.

Direktionen beslutar
enligt valberedningens förslag

SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND
Direktionsprotokoll 2012-03-28

§ 45

Anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna
Inkomna handlingar
1. Marks kommun – Yttrande Inriktningsdokument för ungdomsmottagningen i Västra Götaland
2. Bollebygds kommun – Godkännande av överenskommelse om samordning av insatser för
personer med psykisk funktionsnedsättning
3. Tranemo kommun – Yttrande över regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland
4. Svenljunga kommun – Yttrande över regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland
5. Borås, Svenljunga och Falkenberg – Yttrande Framtida busstrafik mellan Borås,
Svenljunga och Falkenberg
6. Revisionsberättelse och granskningsrapport gällande Årsredovisning 2011 Sjuhärads
kommunalförbund

§ 47

Övriga frågor

§ 47:1 Pris- och sortimentstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland
Ett förslag på bedömningsmodell har arbetats fram där beslutskriterier viktas för de olika
prissättningsalternativen 1. Personliga zoner, 2. Fasta cirkelzoner, 3.
Kommun/område(n)/Region och 4. Nollalternativ (dagens system).
Beslutskriterierna viktas enligt följande:
Enkelhet

30 %

Rättvisa

25 %

Riskbedömning

20 %

Tillköp

15 %

Investeringsbehov

10 %

Synpunkter efterfrågas innan regionalt kollektivtrafikråd har sitt nästa möte den 20 april.
Direktionen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
§ 47:2 Inbjudan Besöksnäringen Sjuhärad
Samtliga presidier i Sjuhärad som har turismfrågor på sitt bord, kommunchefer, ansvariga
förvaltningschefer och turismansvariga bjuds in till en träff den 17 april för att diskutera
besöksnäringen och kommunens uppdrag i detta arbete. OSA till sara.thiel@sjuharad.se
Direktionen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
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§ 47:3 West Swedens framtid
Västra Götalandsregionen kommer att träda ur West Sweden, vilket direktionen anser är
anmärkningsvärt då behovet av en stark representation av Västsverige i EU och Bryssel är en
gemensam angelägenhet. Eventuellt kommer även GR att träda ur. Direktionen anser att det
finns ett stort behov av West Sweden bland kommunerna i Boråsregionen och övriga
delregionen i Västra Götaland. Därför är det viktigt att samlas för att West Swedens framtid.
Direktionen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
att Mattias Josefsson och Ulf Olsson får i uppgift att lyfta frågan på BHU den 30 mars.
§ 47:4 Nominering till valberedning West Sweden
Pelle Pellby (S) och Christer Johansson (M) föreslås att nomineras till valberedningen för West
Sweden.
Direktionen beslutar
att nominera Pelle Pellby (S) och Christer Johansson (M) till valberedningen för West Sweden
§ 48

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum den 4 maj, kl 9.30-12.00.

