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Härmed kallas till sammanträde 

Datum  2019-02-05 

Tid   kl. 9.00 – 12.00 Observera tiden! 

Plats   Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
  Skaraborgsvägen 1A, Borås 

Sammanträdesrum  Färgeriet  

 

 

 

Välkomna!  

 

  Magnus Haggren  
  Förbundsdirektör  

 

  



 
 

 

Förslag till dagordning  Bilaga 
   

1.  Val av mötesordförande  

2.  Fastställande av dagordning  

3.  Val av justerare  

4.  Föregående protokoll  

5.  Redovisning av kommunernas val av ledamöter och ersättare samt revisorer X 

6.  Val av ordförande, 1e vice ordförande och 2e vice ordförande X 

7.  Val av adjungerade ledamöter X 

8.  Val av beredningar samt styrgrupp Navet science center X 

9.  Val av poster utanför förbundet X 

10.  Beslut om Adjungerade ledamöters plats i beredningarna X 

11.  Beslut om Arvoden och övriga ersättningar till förtroendevalda  X 

12.  Beslut om Sammanträdestider 2019 X 

13.  Introduktion till kommunalförbundet  

14.  Information inför dialog gällande Kulturstrategi för Västra Götalandsregionen 
2020-2023 

X 

15.  Anmälningsärenden  

16.  Övriga frågor  

17.  Nästa sammanträde äger rum 2019-02-22  

 

 

  

  



 
 
  ÄRENDE 5 
   
Handläggare Linda Bergholtz Utfärdat 2019-01-25 
Telefon  0729-649697  
Epost  linda.bergholtz@borasregionen.se Dnr SKF001 

Redovisning av kommunernas val av ledamöter och ersättare samt revisorer 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll 
 

Ärendebeskrivning 
Ledamöter och ersättare 
Enligt förbundsordningen ska Direktionen för kommunalförbundet bestå av nio ledamöter och nio 
ersättare. Borås Stads fullmäktige väljer två ledamöter och två ersättare. Övriga medlemskommuners 
fullmäktige väljer vardera en ledamot och en ersättare. Enligt förbundsordningen ska det eftersträvas att 
kommunledningarna representerar respektive kommun. Varbergs kommun har enligt avtal rätt att närvara 
med högst två utsedda representanter.  
 
Medlemskommunerna har utsett följande ledamöter och ersättare  
 
Bollebygd Michael Plogell (FR) ledamot 
 Lars-Erik Olsson (S) ersättare 
Borås Malin Carlsson (S) ledamot 
 Annette Carlson (M) ledamot 
 Kerstin Hermansson (C) ersättare 
 Niklas Arvidsson (KD) ersättare 
Herrljunga Gunnar Andersson (M) ledamot 
 Mats Palm (S) ersättare 
Mark Lisa Dahlberg (S) ledamot 
 Tomas Johansson (M) ersättare 
Svenljunga Stefan Carlsson (S) ledamot 
 Johan Björkman (M) ersättare 
Tranemo Tony Hansen (S) ledamot 
 Lennart Haglund (C) ersättare 
Ulricehamn Roland Karlsson (C) ledamot 
 Wiktor Öberg (M) ersättare 
Vårgårda Bengt Hilmersson (C) ledamot 
 Tony Willner (S) ersättare 
 
Varbergs kommun har utsett följande adjungerade representanter 
Christofer Bergenblock (C) adjungerad ledamot 
Jana Nilsson (S) adjungerad ersättare 
  



 
 
Revisorer 
Enligt förbundsordningen ska förbundet revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för 
förbundsmedlemmarna. Borås Stads, Marks och Ulricehamns fullmäktige utser vardera en revisor samt en 
ersättare. Borås Stads revisor är sammankallande. Övriga medlemskommuner kan om de så önskar utse 
vardera en revisor och en ersättare.  
 
Medlemskommunerna har utsett följande revisorer 
 
Borås  Boris Preijde (M) ordinarie 
 Ingwer Kliche (S) ersättare 
Mark  Roger Fogelström (M) ordinarie  
 Eva Ryberg (S) ersättare 
Ulricehamn  Ingrid Isaksson (S) ordinarie 
 Lars-Erik Josefsson (M) ersättare 
Vårgårda  Weine Eriksson (S) ordinarie 
 Göran Frantz (M) ersättare 
Tranemo  Malin Myrman (M) ordinarie  
 



 
 
  ÄRENDE 6 
   
Handläggare Linda Bergholtz Utfärdat 2019-01-25 
Telefon  0729-649697  
Epost  linda.bergholtz@borasregionen.se Dnr SKF001 

Val av ordförande, 1e vice ordförande och 2e vice ordförande 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
enligt valberedningens förslag 
 

Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektionen utser inom sig ordförande, 1e vice ordförande och 2e vice ordförande. Dessa utgör 
Direktionens presidium som leder Direktionens arbete och representerar förbundet utåt i de fall 
Direktionen inte beslutat om annat. Ordförande för beredningen för hållbar utveckling, BH7, är 
adjungerad ledamot i presidiet. 
 
Valberedningens förslag 
Ordförande   Malin Carlsson (S) Borås 
1e vice ordförande Bengt Hilmersson (C) Vårgårda 
2e vice ordförande  Lisa Dahlberg (S) Mark  
 



 
 
  ÄRENDE 7 
   
Handläggare Linda Bergholtz Utfärdat 2019-01-25 
Telefon  0729-649697  
Epost  linda.bergholtz@borasregionen.se Dnr SKF001 

Val av adjungerade ledamöter 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
enligt valberedningens förslag 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt förbundsordningen äger partier som ej är representerade i Direktionen genom 
medlemskommunernas representation rätt att adjungeras då minst 3 % av det sammantagna röstetalet i de 
åtta medlemskommunerna erhållits vid senaste kommunfullmäktigevalet eller då parti erhållit minst 12 % 
av röstetalet i en enskild kommun. De partier som äger rätt att adjungeras är Miljöpartiet, Västerpartiet, 
Sverigedemokraterna, Nya Ulricehamn, Landsbygdspartiet oberoende Svenljunga samt Liberalerna. 
 
Anmodan om att utse förslag till adjungerad ledamot har skickats till partierna. Samtliga partier har 
inkommit med svar.  
 
Valberedningens förslag 
Miljöpartiet   Ingemar Basth 
Vänsterpartiet   Jan-Olof Sundh 
Sverigedemokraterna   Crister Spets  
Nya Ulricehamn  Mikael Levander 
Landsbygdspartiet oberoende Svenljunga Monica Björsell 
Liberalerna   Anna Svalander 
 



 
 
  ÄRENDE 8 
   
Handläggare Linda Bergholtz Utfärdat 2019-01-25 
Telefon  0729-649697  
Epost  linda.bergholtz@borasregionen.se Dnr SKF001 

Val av beredningar samt styrgrupp Navet science center 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
enligt valberedningens förslag 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt förbundsordningen beslutar Direktionen om sina berednings- och andra arbetsformer. Enligt beslut 
i Direktionen 2015-02-27 ska beredningen för Välfärd och kompetens har nio platser varav två från Borås 
Stad och övriga medlemskommuner en plats per kommun. Beredningen för hållbar utveckling Sjuhärad 
BH7 ska ha nio platser varav två från Borås Stad och övriga medlemskommuner en plats per kommun 
samt Varbergs kommun en adjungerad plats. 
 
Enligt beslut i Direktionen 2015-01-30 ska styrgruppen för Navet science center bestå av en ledamot från 
aktuella medlemskommuner. 
 
Valberedningens förslag 
Beredningen för Välfärd och kompetens  
Bollebygd  Lars-Erik Olsson (S) 
Borås  Niklas Arvidsson (KD) 
Borås Anna Svalander (L) 
Herrljunga Mats Palm (S) 
Mark  Tomas Johansson (M) 
Svenljunga  Johan Björkman (M) 
Tranemo  Lennart Haglund (C)  
Ulricehamn  Wiktor Öberg (M) 
Vårgårda  Bengt Hilmersson (C))  
 
Som ordförande föreslås Bengt Hilmersson (C) och som vice ordförande Mats Palm (S) 
 
Beredningen för hållbar utveckling BH7  
Bollebygd  Michael Plogell (FR) 
Borås  Annette Carlson (M) 
Borås Kerstin Hermansson (C) 
Herrljunga Gunnar Andersson (M) 
Mark  Lisa Dahlberg (S) 
Svenljunga  Stefan Carlsson (S) 
Tranemo  Tony Hansen (S) 
Ulricehamn  Roland Karlsson (C) 
Vårgårda  Tony Willner (S) 
Varberg  Christofer Bergenblock (C) adjungerad  
 
Som ordförande föreslås Annette Carlson (M) och som vice ordförande Tony Hansen (S) 



 
 
 
Styrgrupp Navet science center  
Borås  Anna Svalander (L) 
Mark  Tomas Johansson (M)  
Svenljunga Stefan Carlsson (S) 
Tranemo  Lennart Haglund (C) 
Ulricehamn  Wiktor Öberg (M)  
 
Som ordförande föreslås Tomas Johansson (M) och som vice ordförande Stefan Carlsson (S) 
 



 
 
  ÄRENDE 9 
   
Handläggare Linda Bergholtz Utfärdat 2019-01-25 
Telefon  0729-649697  
Epost  linda.bergholtz@borasregionen.se Dnr SKF001 

Val av poster utanför förbundet 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
enligt valberedningens förslag 
 

Ärendebeskrivning 
Direktionen ska utse ledamöter till ett antal poster utanför förbundet.  
 
Valberedningens förslag 
 
Beredningen för hållbar utveckling 
Västra Götaland, BHU Malin Carlsson (S) 
  Bengt Hilmersson (C) 
  Lisa Dahlberg (S) 
  Annette Carlson (M) 

  
Västkoms styrelse Malin Carlsson (S) 
  Bengt Hilmersson (C) 
  Lisa Dahlberg (S) 
  Annette Carlson (M) 

  
Styrelsen för mediapoolen   
Ledamot Kerstin Hermansson (C) 
Ledamot Tony Hansen (S) 
Ersättare Johan Björkman (M) 
Ersättare Tony Willner (S) 
  

Styrelsen för Gryning vård AB    
Ledamot  Avvaktar besked från styrelsen 
Lekmannarevisor  Boris Preijde (M) 

  
Ägarråd Gryning vård AB   
Ledamot Bengt Hilmersson (C) 
Ersättare Mats Palm (S) 

  



 
  
Stämombud Västkom   
Ordinarie Tony Willner (S) 
Ersättare Roland Karlsson (C) 

  
Stämombud Mediapoolen   
Ordinarie  Wiktor Öberg (M) 
Ersättare Lisa Dahlberg (S) 

  
Stämombud Gryning vård AB   
Ordinarie Bengt Hilmersson (C) 
Ersättare Mats Palm (S) 

  
Stiftelsen Espira   
Ledamot Joakim Svärdström, tjm 

  
Närvårdssamverkan Ledamöterna i beredningen för 

Välfärd och kompetens  

 
 

Integration Boråsregionen Bengt Hilmersson (C), ordf 
  Johan Björkman (M) 
  Mats Palm (S) 
  Lars-Erik Olsson (S) 

  
Länsstyrelsens samarbetsgrupp Våld i 
nära relationer Niklas Arvidsson (KD) 

 



 
 
  ÄRENDE 10 
   
Handläggare Linda Bergholtz Utfärdat 2019-01-25 
Telefon  0729-649697  
Epost  linda.bergholtz@borasregionen.se Dnr SKF001 

Adjungerade ledamöters plats i beredningarna 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
enligt valberedningens förslag 
 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen föreslår att adjungerade ledamöter ska ha rätt till adjungerad plats/insynsplats i 
beredningarna. 



 
 
  ÄRENDE 11 
   
Handläggare Linda Bergholtz Utfärdat 2019-01-25 
Telefon  0729-649697  
Epost  linda.bergholtz@borasregionen.se Dnr SKF001 

Arvoden och övriga ersättningar till förtroendevalda 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
enligt valberedningens förslag 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt förbundsordningen ska valberedningen bereda ersättningsbestämmelser för förtroendevalda och 
revisorer. Direktionen beslutade 2015-09-18 om arvoden och ersättningar till förtroendevalda utifrån en 
grundnivå (GN) med årlig uppräkning. Gundnivån följer Borås Stads bestämmelser om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda och Boråsregionen följer Borås Stads uppräkning. Valberedningen föreslår 
att beslutet från 2015 ligger till grund för arvoden och ersättningar under innevarande mandatperiod. 
Förslag till arvoden och ersättningar för 2019 redovisas i bilaga 1. 

Bilagor 
Bilaga 1 Förslag till arvoden och övriga ersättningar för 2019 
 



  Bilaga 1 
 
 
Förslag till arvoden och övriga ersättningar för 2019 
 
Allmänna bestämmelser  

1. För bestämning av årsarvodenas storlek relateras dessa till en grundnivå (GN). 
Grundnivån för 2019 är 59 100 kronor utifrån Borås Stads bestämmelser om ersättningar 
till kommunens förtroendevalda 

2. Grundnivån räknas upp inför varje kalenderår inom mandatperioden. Boråsregionen 
följer Borås Stads uppräkning.  

 
Årsarvoden  
Årsarvode utgår till Direktionens presidium, ordförandena i förbundets beredningar, ordförande i 
Navets styrgrupp samt förtroendevalda ordinarie revisorer (ej ersättare).  
 
Direktionens Presidium       2019    
Ordförande    0,35 av GN 20 685 kr   
1:e vice ordförande  0,26 av GN 15 366 kr   
2:e vice ordförande  0,26 av GN 15 366 kr   
 
Beredningarnas ordförande  0,26 av GN 15 366 kr   
Ordförande Navets styrgrupp 0,26 av GN  15 366 kr   
Revisorer, ordinarie  0,045 av GN   2 660 kr    
Årsarvodena inkluderar sammanträdes/-förrättningsersättning. 
 
Sammanträdesarvode  
För Direktionens, Beredningarnas och Navets styrgrupps sammanträden utgår för 
sammanträdesarvode, inkl restid, som varar: 
  
         2019   

- Högst 4 timmar  0,014 av GN       827 kr   
- Mer än 4 timmar   0,022 av GN    1 300 kr     

Reseersättning och traktamente  
Reseersättning utgår enligt gällande reglemente och bilersättningsbestämmelser.  
 
Förlorad arbetsinkomst 
Ersättning utgår med belopp per timma som baseras på den faktiska inkomstförlusten. Den 
förtroendevalde är skyldig att vid anmodan styrka förlusten.  
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för högst åtta timmar per dag. Om förtroendevald 
med schemalagd arbetstid med intyg från arbetsgivaren visar att arbetsinkomst förlorats för mer 
än åtta timmar utgår ersättning även för denna tid. Intyg om detta ska lämnas samtidigt med 
begäran om ersättning.  
 
Storleken på ersättning för förlorad arbetsinkomst grundas på i förväg inlämnad löneuppgift. 
Uppgift lämnas vid första ersättningsbegäran för varje kalenderår samt vid inkomstförändring. 
Retroaktiv justering av belopp kan inte ske.  
 
Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslön divideras med 165.  
 



  Bilaga 1 
 
 
För egenföretagare grundas ersättningens storlek på inlämnad uppgift om styrkt månadsinkomst 
eller på schablonberäknad årsinkomst om 40 % av GN. Valberedningen prövar i varje enskilt fall 
rätten att använda schablonberäknad inkomst. Med egenföretagare avses person som har F-
skattsedel.  
 
I de fall den förtroendevalde uppbär arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning 
utgår ersättning med det belopp den förtroendevalde går miste om pga sitt uppdrag. Begärt 
belopp ska styrkas med intyg eller motsvarande från ansvarig kassa. För försäkringskassans 
godkännande av fullgörande av uppdrag under pågående sjukskrivning ansvarar den 
förtroendevalde.  
 
Övriga ersättningar 
Ersättning utgår till Direktionens ledamöter, ersättare och adjungerade eller annan för deltagande 
i regionala beredningar, styrgrupper mm i de fall Direktionen utsett representanten och under 
förutsättning att ersättning inte utgår från annan huvudman.  
 
 



 
 
  ÄRENDE 12 
   
Handläggare Linda Bergholtz Utfärdat 2019-01-25 
Telefon  0729-649697  
Epost  linda.bergholtz@borasregionen.se Dnr 2018/SKF0133 

 

Sammanträdestider 2019 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
att fastställa Direktionens sammanträdestider enligt presidiets förslag  
 

 

Ärendebeskrivning 
Presidiet har tagit fram förslag till sammanträdestider för Direktionen 2019. Sammanträdestiden är satt till 
kl 9.30-12 undantaget ett heldagssammanträde under våren och ett under hösten.   
 
22 februari 
12 april kl 9-16 
14 juni 
27 september 
8 november kl 9-16 
6 december 
 
Förslag på sammanträdestider för presidiet samt de båda beredningarna bifogas materialet. 

Bilagor 
Årshjul 2019 
 



 

 

ÅRSHJUL 2019 

 

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Presidium 5 feb 
Beslutsärenden 
 

Direktion 22 februari  
Årsredovisning 2018 
Beslut om fördelning av tillväxtmedel  
 

Presidium 26 mars  

Direktion 12 april kl 9-16  
Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR) 
 

Presidium 28 maj  

Direktion 14 juni  
Tertialuppföljning per den 30 april 2019 

Presidium 29 oktober 

Presidium 26 november  

BHU presidium: 22/3, 5/6, 23/8, 4/10, 18/10 
BHU: 8/1, 2/4, 18/6, 3/9, 22/10, 19/11 
Västkoms AU: 22/3, 5/6, 23/8, 4/10, 18/10 
Västkom: 8/1, 2/4, 18/6, 3/9, 22/10, 19/11 
SRO: 22/3, 5/6, 23/8, 4/10, 18/10 

Övrigt  
Utskick till presidium och Direktion görs 
1 vecka före mötesdag.  
 7 maj 

Beredning Välfärd & Kompetens 
Beredning Hållbar utveckling 

12 mars 
Beredning Välfärd & Kompetens  
Beredning Hållbar utveckling  

  Direktion 8 november kl 9-16 
  Delårsbokslut per den 31 augusti  

Direktion 6 december  
Budget 2020 
Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR) 

3 september  
Beredning Välfärd & Kompetens 
Beredning Hållbar Utveckling  
 

12 november  
Beredning välfärd & Kompetens 
Beredning hållbar utveckling 

Direktion 5 februari kl 9-12  
Val av ledamöter 

  Direktion 27 september  

Presidium 10 september 

15 oktober 
Beredning Välfärd & Kompetens 
Beredning Hållbar Utveckling  
 

7 maj kl 13-16 
Beredning Välfärd & Kompetens samt 
förvaltningschefer Välfärd 

12 november kl 13-16 
Beredning Välfärd & Kompetens 
samt förvaltningschefer Välfärd 
 



 
 
  ÄRENDE 14 
   
Handläggare Anna Laang Utfärdat 2019-01-28 
Telefon  0732-001173  
Epost  anna.laang@borasregionen.se  

Kulturstrategi för Västra Götalandsregionen 2020-2023 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
att ta informationen om arbetsprocess och tidplan för ny Kulturstrategi för Västra Götaland 2020–2023 
till dagens protokoll 
 

Sammanfattning av ärendet 
En ny regional kulturstrategi för perioden 2020–2023 arbetas fram under 2018-2019 enligt 
kultursamverkansmodellen. Den nya kulturstrategin är en sammanslagning av tre dokument; den tidigare 
regionala kulturstrategin, regionens kulturplan samt den regionala biblioteksplanen. Arbetet med den nya 
kulturstrategin innebär samråd med olika aktörer och organisationer för att samla kunskap och 
erfarenheter från kommuner, kulturlivets aktörer och det civila samhället i regionen. Syftet med samråd 
och dialog är att identifiera gemensamma ambitioner och prioriteringar ur ett regionalt helhetsperspektiv. 
Regionens fyra kommunalförbund är viktiga aktörer i regionens samrådsprocess och under februari månad 
besöker presidiet från Västra Götalands kulturnämnd, kommunalförbundens presidier. Ett färdigt förslag 
till ny Kulturstrategi för Västra Götalandsregionen 2020–2023 presenteras för regionens kulturnämnd i 
april 2019 och skickas sedan till regionstyrelsen som ansvarar för remisshanteringen. Efter beslut i 
regionfullmäktige i oktober, lämnas den nya strategin över till Statens kulturråd.  

Ärendebeskrivning 
Västra Götalandsregionen är sedan 2011 med i kultursamverkansmodellen. Det innebär ett regionalt 
ansvar för den nationella kulturpolitiken som särskilt betonar kulturens betydelse för demokrati och 
yttrandefrihet. Modellen har vitaliserat dialogen med kommunerna och kulturlivet om kulturens betydelse 
för hållbar samhällsutveckling. Kultursamverkansmodellen lanserades 2011 genom en kulturpolitisk 
reform. Syftet var att ge den regionala nivån ökat utrymme för att göra prioriteringar och förutsättningar, 
samt att tydliggöra rollfördelningen mellan nationell, regional och lokal nivå. Modellen betonar samspelet 
mellan den statliga, regionala och kommunala kulturpolitiken och styrs av en lag – Fördelning av vissa 
statsbidrag till regional kulturverksamhet. 
 
I Västra Götaland är kulturstrategin ett av fyra övergripande måldokument som ska genomsyra hela den 
regionala organisationen och verksamheten. Kulturstrategin innehåller de bärande fundamenten för 
regionens kulturpolitik. Den är det övergripande dokument som ska vägleda Västra Götalandsregionens 
kulturnämnd de kommande åren. Kulturstrategin kompletteras av den regionala kulturplanen som reglerar 
förhållandet med staten genom kultursamverkansmodellen. Den regionala kulturplanen för Västra 
Götaland omfattar all regional kulturutveckling i Västra Götaland och inte bara de kulturområden som 
ingår i modellen. Kulturplanen samverkar med visionsdokument, policybeslut, strategier och riktlinjer på 
både regional, nationell och internationell nivå.  
 
Under 2018 påbörjades processen med att ta fram en ny regional kulturplan för perioden 2020-2023. 
Kulturnämnden beslutade om tidplan och process för arbetet vid sitt sammanträde i augusti 2018. Den 
nya kulturstrategin kommer att slå samman den regionala kulturplanen med den regionala kulturstrategin  



 
 
och kallas Kulturstrategi för Västra Götaland 2020–2023. Den regionala biblioteksplanen löper parallellt 
som nuvarande kulturplan. Processen med att ta fram en ny biblioteksplan sker samtidigt och även den 
regionala biblioteksplanen kommer att integreras med den nya kulturstrategin.  
 
Enligt förordningen ska den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter 
samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. Dokumentet skrivs med fokus på varje 
invånares rätt att delta i kulturlivet. Samråden tar sin utgångspunkt i den nuvarande kulturstrategin En 
mötesplats i världen med de kulturpolitiska dimensionerna.  
 
Tillsammans med samrådets deltagare diskuteras nuvarande förutsättningar, utmaningar och möjligheter i 
Västra Götalands kulturliv. Det diskuteras i relation till de förändringar som behöver ske för att uppnå 
önskade effekter av statlig och regional kulturpolitik. Samråden ställer respektive kulturområde i centrum. 
Syftet med samråd och dialoger är att identifiera gemensamma ambitioner och prioriteringar ur ett 
regionalt helhetsperspektiv.  
 
I samband med samrådsprocessen genomfördes fyra delregionala kulturpolitiska dialoger, en i varje 
kommunalförbund. Den 17 november genomfördes den delregionala kulturdialogen i Borås. Inför 
dialogen skickade regionens kulturnämnd ut en enkät till kommunernas kulturverksamheter. Underlaget 
för dialogen grundades sedan på resultaten i enkäten. Svaren från kommunerna i Boråsregionen Sjuhärad 
summerades till fem områden: 
 

• Bibliotek och läsfrämjande 
• Offentlig konst och gestaltad livsmiljö 
• Folkbildning och civilsamhälle 
• Kulturskolan 
• Platsutveckling och besöksnäring 

Som en uppföljning av de delregionala samråden, besöker presidiet från Västra Götalands kulturnämnd de 
fyra kommunalförbundens presidier under februari månad. 

Arbetet med att ta fram regionens kulturplan, som integreras med Västra Götalandsregionens 
kulturstrategi, ska resultera i ett färdigt förslag till kulturnämnden i april 2019. Förslaget går vidare till 
regionstyrelsen som ansvarar för remissförfarandet under vår/sommar 2019. I oktober går den färdiga 
versionen upp till beslut i regionfullmäktige. Den 1 november ska Kulturstrategi för Västra Götaland 
2020–2023 vara Statens Kulturråd tillhanda.  

I Boråsregionen finns en delregional kulturplan för perioden 2016–2019 som samspelar med den regionala 
kulturplanen för samma period och som är styrande för projekt och förstudier som söker medel från 
förbundet inom målfrågan – Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland. 
Processen att ta fram en ny delregional kulturplan för perioden 2020–2023 har parallellt inletts med den 
regionala planprocessen.  

Bilagor 
1. Presentation Regional kulturstrategi och plan för Västra Götaland 2020-2023 samt förklarande 

text 

Ärendets gång 
2018-08-23  Regionens kulturnämnd godkänner förslag till beslutsprocess och tidsplan för framtagande 

av ny regional kulturplan 2020-2023  
2018-11-17 Delregional kulturdialog i Boråsregionen 
2019-02 Samråd med kommunalförbunden 
2019-02-19/20 Open hearing Göteborg och Herrljunga 
2019-04-02 BHU 



 
 
2019-04-25 Beslut regionens kulturnämnd 
2019-05-01 Möjlig remittering till kommuner/kommunalförbund 
2019-09-09 Beslut regionstyrelsen 
2019-10-08 Beslut regionfullmäktige 
2019-11-01 Statens Kulturråd 
 



Regional kulturstrategi och plan för 

Västra Götaland 2020-2023



Syftet med mötet mellan kulturnämndens 

presidium och direktionens presidium

• En angelägen kulturstrategi för 

Västra Götaland

• Diskutera prioriteringar och 

områden för samverkan

• Lägga grunden för samarbete och 

genomförande 

• Optimera resurser och kunskaper 



Bakgrund
Statsuppdrag och lagstiftning



Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen styrs av lagen om fördelning av vissa 

statsbidrag till regional kulturverksamhet (2010:1919). 

Enligt lagen behöver varje region eller län fastställa en regional kulturplan 

för att få del av statsbidrag. 

Lagen kompletteras med förordningen om fördelning av vissa 

statsbidrag till regional kulturverksamhet (2010:2012). 



Förordning

Enligt förordningen ska regionen/landstinget ansvara för att regional 

kulturverksamhet som avses få statligt stöd främjar en god tillgång 

för länets invånare till:

1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet

2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete

3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande 

verksamhet

4. professionell bild och form verksamhet

5. regional enskild arkivverksamhet

6. filmkulturell verksamhet

7. främjande av hemslöjd



Nationella kulturpolitiska mål

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 

yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 

Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets 

utveckling.

För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att 

utveckla sina skapande förmågor,

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,

• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,

• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,

• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.



Bibliotekslag (2013:801)

• 11 § Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett 

landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med 

syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och 

kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i 

länet.

• 17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner 

för sin verksamhet på biblioteksområdet



Regional kulturpolitik



En mötesplats i världen 
- kulturstrategi för Västra Götaland 

• Demokratisk öppenhet

• Konstnärlig kvalitet

• Social relevans

• Ekonomisk potential

• Regional profilering

• Vidga deltagandet
-att nå och angå fler

• Gynna nyskapande
-innovation, kreativitet och metodutveckling 

• Nyttja tekniken
– digitalisering som verktyg

• Utveckla kapaciteter
– Utveckla nya förmågor och samverkan

• Öka internationalisering
– motverka främlingsfientlighet, skapa förutsättningar för 
samarbete, förståelse och kunskapsutbyte mellan länder



Arbetsprocess



Regionövergripande måldokument

Visionen om det goda 
livet

Kulturstrategi för Västra 
Götaland – en mötesplats 

i världen

Regionalt 
trafikförsörjningsprogram

Strategi för hälso- och 
sjukvårdens omställning i 

Västra Götaland

Västra Götaland 2020 –
strategi för tillväxt och 

utveckling

Västra Götalands 

regionala kulturplan 

2016-2019

Regional 

biblioteksplan 

2016-2019



Regional kulturstrategi och plan för 
Västra Götaland 2020-2023

Övergripande 
regional 

kulturpolitik
Nuläge

Önskvärda 
effekter 

Gapanalys 
mellan nuläge 
och effekter

Förslag på 
förflyttning

Prioritering 

4 år

Regional kulturpolitisk 
strategi

Genomförande 
av 

statsuppdraget

1 nov 2019 

KUR
Okt 2019 

beslut RF

Sept 2019 

beslut RS
April 2019 

beslut KN
Aug 2018 – mars 2019

Samråd och bearbetning av 

utkast

Maj/juni 

2019 

remiss



• 11 jan Samråd det fria kulturlivet 

(centrumbildningar)

• 11 jan Koncernkontoret

• 17 jan 2019 Samråd kommunala 

förvaltningschefer

• 24 jan Samråd Göteborgs stad

Höst 2018 till och med mars 2019 – dialoger

• 27 aug workshop med koncernavdelning kultur

• 21 sept workshop med kulturnämnden

• Sept samråd centrumbildningar

• Sep samråd det fria kulturlivet

• 16 okt - BHU

• 1 okt – 24 okt - 9 samråd med bolag, 

förvaltningar och det fria kulturlivet samt 

näringsliv, akademi, IT och kommuner

• Okt/nov Samråd med MR 

• Barnrätt, Funktionshinder, Hbtq, Nationella 

minoriteter, Mänskliga rättigheter

• 10 okt Samråd Göteborgs stad

• 30 okt Samråd med föreningar via 

överenskommelsen med den sociala ekonomin

• Nov Delregionala kulturpolitiska dialoger 

med kommuner och kommunalförbund

-GR: 9 nov, Göteborg 

-Boråsregionen Sjuhärad: 19 nov, Borås

-Skaraborg: 21 nov, Skövde

-Fyrbodal: 22 nov, Vänersborg 

• Dec samråd AX – kulturorganisationer i samverkan

Tidslinje

950 
personer hittills

• Feb 2019 Överläggning kommunalförbund

• 19 & 20 Feb Open hearings (Gbg, Herrljunga)

• 7 mars 2019 – Samråd beredningen för 

mänskliga rättigheter 

• 2 april Beredningen för hållbar utveckling

• 25 april 2019 Beslut kulturnämnden – KUN 

lämnar till RS att bereda till RF

• 1 maj möjlig remittering till 

kommuner/kommunalförbund

• 9 Sep 2019 Beslut regionstyrelsen 

• 8 okt 2019 Beslut regionfullmäktige 

• 1 nov 2019 Kulturrådet  



Regional kulturstrategi för Västra Götaland 

2020-2023

• Angelägen regional kulturstrategi för kommuner, aktörer i Västra 

Götaland

• Västra Götaland Kulturstrategin styr, tillsammans med RF:s årliga 

budget, Västra Götalandsregionens satsningar inom kulturområdet 

2020-2023.

• Kulturstrategin samspelar med Västra Götalandsregionens 

övergripande styrdokument för visionen om ett gott liv i Västra 

Götaland.

• Kulturstrategin fungerar som vägledning för de organisationer som 

möjliggör och utvecklar kulturen i Västra Götaland

• Kulturstrategin ska samspela med kommunala kulturpolitiska 

dokument och satsningar 



Delregionala 

kulturpolitiska dialoger



Förberedelse och genomförande av dialog

Enkät

• Enkät till samtliga kommuner i Västra 

Götaland

• Sammanställning av enkätsvar per 

delregion

• Inbjudan till delregionala 

kulturpolitiska dialoger -

Förtroendevalda med ansvar för 

kulturfrågor samt förvaltningschefer, 

19/11 Boråsregionen Sjuhärad. 

• Dialog med betoning på 

gemensamma ambitioner, samverkan 

och förflyttning

Enkätfrågor

• Kommunernas prioriterade frågor inom 

kulturområdet

• Vilka områden är mest intressanta att 

utveckla tillsammans med VGR de 

kommande 4 åren?

• Vilken roll kan kommunen ha i denna 

utveckling?

• Vilken roll kan kommunalförbundet ha i 

denna utveckling?

• Vilken roll kan VGR ha i denna utveckling?

• Finns det fler områden som 

kommunalförbund och region bör 

samverka mer kring?



Sammanställning av enkätsvar

• Kulturella och kreativa näringar, 

kulturturism & platsutveckling

• Natur- kulturarv & kulturmiljö

• Gestaltad livsmiljö & offentlig konst

• Folkbildning & idrott

• Kultur & hälsa

Sammanställningen baseras på 49 kommuners svar på frågan –

”vilka områden är mest intressanta att utveckla tillsammans med 

VGR de kommande 4 åren?”



Diskussion



Diskussion

Vilka av följande områden är särskilt angelägna att 

utveckla i samverkan mellan VGR och 

kommunalförbund?

❖ Kulturella och kreativa näringar, kulturturism & 

platsutveckling

❖ Natur- kulturarv & kulturmiljö

❖ Gestaltad livsmiljö & offentlig konst

❖ Folkbildning & idrott

❖ Kultur & hälsa



Följ processen: www.vgregion.se/kultur

Kontakta oss: 

sofia.lubian@vgregion.se

terese.anthin@vgregion.se

http://www.vgregion.se/kultur
mailto:sofia.lubian@vgregion.se
mailto:terese.anthin@vgregion.se


Manus för PPT  
 

Syfte 
• En angelägen kulturstrategi för Västra Götaland 
• Diskutera prioriteringar och områden för samverkan 
• Lägga grunden för samarbete och genomförande  
• Optimera resurser och kunskaper  

 

Bakgrund - Statsuppdrag och lagstiftning 
Kultursamverkansmodellen 
2009 – ny modell för fördelning av statliga medel till regional kultur – 
KULTURSAMVERKANSMODELLEN 
Baseras på en lag - ”Fördelning av vissa stadsbidrag till regional kulturverksamhet” 
Syftet med modellen var att öka det regionala inflytandet och tydliggöra rollfördelningen mellan 
nationell, regional och kommunal nivå.  
Modellen infördes 2011 
Sedan 2013 är alla län med förutom Stockholmsläns landsting. Kommer ingå i modellen 2020. 
Kulturnämnden i VGR fördelar ca 1,5 miljarder kronor per år. Statliga medel utgör ca 20% av 
kulturnämndens totala budget. 
Kultur är en viktig del av regional utveckling 
 
Förordning 
Förordningen anger KUR som statlig myndighet för fördelning av statsanslaget 
Förordningen anger vad som ska ingå i planen (7 områden) 
Den regionala kulturplanen ska arbetas fram i samverkan med regionens kommuner och efter 
samråd med det professionella kulturlivet och det civila samhället 
Västra Götalandsregionens satsningar på kultur omfattar fler områden än vad förordningen anger, ex 
folkbildning, idrott, kulturella och kreativa näringar, kultur och hälsa, medie- och 
informationskunnighet mm 
 
Nationella kulturpolitiska mål 
Kulturstrategin ska svara på hur regionen planerar att arbeta med de kulturpolitiska målen 
 
Biblioteksplan 
I VGR löper den regionala biblioteksplanen under samma period som den nuvarande kulturplanen 
2016-2019. Processen med att arbeta fram en ny biblioteksplan sker parallellt med framarbetningen 
av en ny kulturstrategi av förvaltningen Kultur i Väst. 

Regional kulturpolitik 
Den regional kulturpolitiken är utgångspunkten i arbetet med kulturstrategin. Den 
Demokratisk öppenhet – alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet 
Konstnärlig kvalitet - skapa bra förutsättningar för konstnärligt skapande och konstnärlig kvalitet 
Social relevans - bidra till skapandet av livsmiljöer och verksamheter som upplevs som meningsfulla 
och stimulerande av dem som lever, verkar och besöker dem 
Ekonomisk potential - samverkan med andra politikområden  



Regional profilering - stärka VG som kulturregion hos invånare i avseendet delaktighet och kvalitet 
samt samverkan med kommunerna 
Västra Götalandsregionen omfattar fler områden än förordningen, ex folkbildning, idrott, KKN och 
platsutveckling, Kultur och hälsa, medie- och informationskunnighet. Områden som tillhör det breda 
regionutvecklingsuppdraget. 
 
5 Strategiskt viktiga områden när politik omvandlas till praktik. Strategiområdena präglar utlysningar 
av medel samt uppdragsskrivningar till verksamheter: 

o Vidga deltagandet i kulturlivet 
o Gynna nyskapande 
o Nytta tekniken 
o Utveckla kapaciteter 
o Öka internationalisering 

Arbetsprocess 
Regionövergripande måldokument 
I Västra Götalandsregionen är kulturstrategin ett av fyra övergripande måldokument som ska 
genomsyra hela organisationen. 
Idag finns tre regionala dokument som berör kulturområdet:  
Kulturstrategin – en mötesplats i världen, regional kulturplan för Västra Götaland 2016-2019, 
Regional biblioteksplan 2020-2023.  
Från och med 2020 ska tre dokument bli ett – Regional kulturstrategi och plan för Västra Götaland 
2020-2023 
 
Arbetsprocess 
Processen utgår från Den nyligen reviderade (2017) regionala kulturstrategin som utgångpunkt 
I politiska dialoger mellan regionen och kommuner och kommunalförbund identifiera vilka yttre 
effekter dvs goda effekter för invånare och samhälle som strategin ska sträva efter. Identifiera 
gemensamma ambitioner, prioriteringar och potentiell samverkan ur ett regionalt helhetsperspektiv.  
Tillsammans med fältets kompetens, definiera nuläge, vad som behöver förändras och hur 
förutsättningarna för att verka ser ut.  
Utifrån nuläge och tillsammans med fältet och kommunernas kompetens, ge förslag på strategisk 
förflyttning, vad vi behöver göra annorlunda för att mer träffsäkert nu de kulturpolitiska målen. 
Den regionala politiken prioriterar slutligen vad vi särskilt ska fokusera på de kommande 4 åren 
Kulturstrategin synliggör regionala styrkor och utvecklingspotential med fokus på 
omställning/förändring 
 
Tidslinje 

• Samråd med institutioner, konst- och kulturorganisationer, föreningsliv, kommuner, 
akademin, näringsliv, IT/teknik och främjande verksamhet 

• Kontinuerlig information till beredningar/utskott 
• Delregionala kulturpolitiska dialoger med 49 kommuner 
• Överläggningar med kommunalförbund 
• Dialog med den interna organisationen  

 
Regional kulturstrategi 2020-2023 

• Den kommunala, regionala och statliga nivån behöver samverka för att vi ska kunna möta de 
stora samhällsutmaningar vi står inför och nå gemensamma mål 



• Den regionala kulturstrategin fungerar som ett planeringsverktyg för regionala satsningar 
inom konst och kultur och som underlag för dialogen om de statliga kulturbidragen till 
regional kulturverksamhet. 

• Fungera gemensamt med kommunala kulturpolitiska dokument och satsningar 

Delregionala kulturpolitiska dialoger 
Förberedelse och genomförande av dialog 
Enkät till samtliga kommuner i Västra Götaland 
Sammanställning av enkätsvar per delregion 
Inbjudan till delregionala kulturpolitiska dialoger - Förtroendevalda med ansvar för kulturfrågor samt 
förvaltningschefer, 19/11 Boråsregionen Sjuhärad.  
Dialog med betoning på gemensamma ambitioner, samverkan och förflyttning 
 
Sammanställning av enkätsvar 
Sammanställningen baseras på 49 kommunernas svar på frågan – ”vilka områden är mest intressanta 
att utveckla tillsammans med VGR de kommande 4 åren?” 

• Kulturella och kreativa näringar, kulturturism & platsutveckling 
• Natur- kulturarv & kulturmiljö 
• Gestaltad livsmiljö & offentlig konst 
• Folkbildning & idrott 
• Kultur & hälsa 

Diskussion 
Vilka av följande områden är särskilt angelägna att utveckla i samverkan mellan VGR och 
kommunalförbund? 

• Kulturella och kreativa näringar, kulturturism & platsutveckling 
• Natur- kulturarv & kulturmiljö 
• Gestaltad livsmiljö & offentlig konst 
• Folkbildning & idrott 
• Kultur & hälsa 

 
 
 

 
 
Följ processen: www.vgregion.se/kultur   
 
Välkommen att kontakta oss:  
Sofia Lubian sofia.lubian@vgregion.se 
Terese Anthin terese.anthin@vgregion.se 
Koncernavdelning kultur 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.vgregion.se/kultur
http://www.vgregion.se/kultur
http://www.vgregion.se/kultur
mailto:sofia.lubian@vgregion.se
mailto:terese.anthin@vgregion.se


 
 

 

 


	Kallelse Direktionen 190205
	5 Missiv Redovisning av kommunernas val av ledamöter och ersättare samt revisorer
	Redovisning av kommunernas val av ledamöter och ersättare samt revisorer
	FÖRSLAG TILL BESLUT
	Ärendebeskrivning


	6 Missiv Val av ordförande, 1e vice ordförande och 2e vice ordförande
	Val av ordförande, 1e vice ordförande och 2e vice ordförande
	FÖRSLAG TILL BESLUT
	Ärendebeskrivning


	7 Missiv Val av adjungerade ledamöter
	Val av adjungerade ledamöter
	FÖRSLAG TILL BESLUT
	Ärendebeskrivning


	8 Missiv Val av beredningar samt styrgrupp Navet science center
	Val av beredningar samt styrgrupp Navet science center
	FÖRSLAG TILL BESLUT
	Ärendebeskrivning


	9 Missiv Val av poster utanför förbundet
	Val av poster utanför förbundet
	FÖRSLAG TILL BESLUT
	Ärendebeskrivning


	10 Beslut om adjungerade ledamöters plats i beredningarna
	Adjungerade ledamöters plats i beredningarna
	FÖRSLAG TILL BESLUT
	Ärendebeskrivning


	11 Missiv Arvoden och övriga ersättningar
	Arvoden och övriga ersättningar till förtroendevalda
	FÖRSLAG TILL BESLUT
	Ärendebeskrivning
	Bilagor


	11a Bilaga 1 Arvoden och övriga ersättningar
	12 Missiv Sammanträdestider 2019
	Sammanträdestider 2019
	FÖRSLAG TILL BESLUT
	Ärendebeskrivning
	Bilagor


	12a Årshjul 2019 - Direktion och beredningar
	14 Missiv Kulturstrategi för Västra Götaland 2020-2023
	Kulturstrategi för Västra Götalandsregionen 2020-2023
	FÖRSLAG TILL BESLUT
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendebeskrivning
	Bilagor
	Ärendets gång


	14a Underlag_dirrektion_Boråsregionen Sjuhärad_190124
	14b ManusPPT_Boråsregionen Sjuhärad
	Syfte
	Bakgrund - Statsuppdrag och lagstiftning
	Regional kulturpolitik
	Arbetsprocess
	Delregionala kulturpolitiska dialoger
	Diskussion


