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Härmed kallas till sammanträde 

Datum  2019-11-08 
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Skaraborgsvägen 3A, Borås 
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Välkomna!  

 

Malin Carlsson  
Ordförande   Magnus Haggren  
  Förbundsdirektör  

 

  



 
 

 

Förslag till dagordning  Bilaga 
   

1.  Val av mötesordförande   

2.  Fastställande av dagordning  

3.  Val av justerare  

4.  Föregående protokoll  

5.  Beslut Tillväxtmedel 2019 X 

6.  Beslut Tillväxtmedel 2020, 15 min X 

7.  Beslut Delregional kulturplan, 15 min X 

8.  Beslut Delårsbokslut, 10 min X 

9.  Beslut Sammanträdestider 2020 X 

10.  Beslut Cykelsatsningar 2022-2025 X 

11.  Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU  

12.  Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef informerar  

13.  Anmälningsärenden X 

14.  Övriga frågor  

15.  Delregionalt kollektivtrafikråd, kl 13-14.30 
1) Aktuellt från kollektivtrafiknämnden samt VGR 

- Revidering av trafikförsörjningsprogrammet 
- Målbild tåg, delmål 2028 
- Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 

2) Repetition av miniutredning kollektivtrafik till Landvetter flygplats 
3) Aktuellt från Västtrafik 

- Nya trafikavtalen 
- Genomförandeplan 3 zoner 
- Summering av dialogmöten 

X 

16.  Dialog med Kollektivtrafiknämnden angående Strukturbildsarbetet inom 
Västra Götaland, kl 14.45-15.45 

X 

17.  Nästa sammanträde äger rum 2019-12-06  

 

 

  

  



 
 
  ÄRENDE 5 
   
Handläggare Anna Laang Utfärdat 2019-10-15 
Telefon  07320-01173  
Epost  anna.laang@borasregionen.se Dnr 2019/SKF0184 

Tilldelning Tillväxtmedel 2019 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
att projektet Destination Boråsregionen förstärks genom delprojekten Kommunikationsplattform 
om 558 tkr och UtbildningsBoostBesöksnäringen om 430 tkr och att de finansieras med medel som 
återstår av 2019 års delregionala tillväxtmedel 
 

Ärendebeskrivning 
Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och tillväxt 
i Sjuhärad. För 2019 avsattes 1 mnkr i en pott för oförutsedda utgifter för regionala tillväxtprojekt/insatser 
som ej har förbrukats. Förslaget är att förstärka det gemensamma projektet Destination Boråsregionen 
med två delprojekt som bidrar till att den antagna handlingsplanen genomförs.  
 
Det ena delprojektet är Kommunikationsplattform som ska bidra till att det prioriterade målet för 
besöksnäring uppnås genom att ta fram gemensamma riktlinjer för hur vi kommunicerar och i vilka 
sammanhang vi använder de olika benämningarna för vårt geografiska område och för organisationer. 
Projekt Kommunikationsplattform är tänkt att fördjupa delar av arbetet inom projektet Destination 
Boråsregionen, där det har identifierats ett behov av att tydliggöra sättet vi kommunicerar på.  
 
Det andra delprojektet heter UtbildningsBoostBesöksnäringen och är tänkt att förstärka delar ur projektet 
Destination Boråsregionen, där ett av målen är att öka andelen exportmogna företag. Projektet ska bl a 
stimulera företagen att gå från Sverige-nivå till Norden-nivå och från Norden- till Världennivå, enligt 
Turistrådets Västsveriges klassificering av företag i Västra Götalandsregionen. 

Bilagor 
1. Kommunikationsplattform 
2. UtbildningsBoostBesöksnäringen 

Ärendets gång 
2019-10-09 BH7 
2019-10-29 Presidiet 
2019-11-08 Direktion 
 
  



 
      Bilaga 1 
 
Kommunikationsplattform 
Projektägare: Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund 
Sökt bidrag: 558 000 kronor av 2019 års tillväxtmedel (restbelopp) 
Projektperiod: 2019 - 2020       
   
Beskrivning                                                                                                                                                   
Projektet kopplar till punkten En region som syns och engagerar. Prioriterat mål i Boråsregionens 
delregionala utvecklingsstrategi är att satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att 
stärka besöksnäringen i regionen, t ex genom att gemensamt stärka marknadsföringen för Sjuhärad. 
Projektet Kommunikationsplattform ska bidra till att målet uppnås genom att ta fram gemensamma 
riktlinjer för hur vi kommunicerar och i vilka sammanhang vi använder de olika benämningarna som 
finns för vårt geografiska område och för organisationer. De vanligast använda benämningarna är 
Boråsregionen och Sjuhärad.  Projekt Kommunikationsplattform är tänkt att fördjupa delar av arbetet 
inom projektet Destination Boråsregionen, där det har identifierats ett behov av att tydliggöra sättet vi 
kommunicerar på. 
 
Projektet kommer b l a att stimulera företagen att gå från Sverige-nivå till Norden-nivå och från Norden- 
till världennivå, enligt Turistrådets Västsveriges klassificering av företag i Västra Götalandsregionen. 
Deltagarna i utbildningarna är enbart från företag i vår region, detta kommer även att skapa kännedom om 
varandra, knyta kontakter och skapa nätverk, vilket i sig kan generera nya affärsmöjligheter och 
upplevelser för våra besökare. Utbildningarna kommer att arrangeras på olika platser i regionen, dels för 
att alla företag ska få kort restid någon gång och för att skapa kännedom om hela regionen (vi-anda). 
 
Målstyrning                                                                                                                                       
Projektet Destination Boråsregionen ligger inom ramen för målområdet En region som syns och 
engagerar med målet att Sjuhärad ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter. 
Det bidrar till att uppfylla målet att satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka 
besöksnäringen, t ex genom att gemensamt stärka marknadsföringen för Sjuhärad. I rapporten 
”Behovsanalys av näringslivet i Sjuhärad” förslås insatser för att stärka platsutvecklingen och 
varumärkesbyggande. Här har en tydlig kommunikation stor effekt. 
 
Sjuhäradsperspektiv                                                                                                         
Sjuhäradsperspektivet är tillgodosett genom att behovet har uppkommit i projektet Destination 
Boråsregionen, som styrs av nätverket för besöksnäringsansvariga i regionen, där alla kommuner är 
representerade. 
 
Aktiviteter                                                                                                                                                         
Med hjälp av extern konsult kommer arbetet att planeras. Som underlag används den undersökning som 
gjordes i projektet ”Destination Boråsregionen” om hur vi uppfattas i vår omvärld. Arbetet kommer att 
hämta input samt förankras i grupper bestående av utvalda personer/aktörer. Det kan också arrangeras en 
inspirationsträff och/eller studiebesök. En plan för implementering ingår i projektet. 
 
Långsiktig effekt                                                                                                                                          
Förväntade långsiktiga effekter är att företagen får insikt i att utbildning/utveckling är viktigt och att 
samverka med andra företagare/aktörer är viktigt. Vidare är det en förhoppning att besöksnäringen blir en 
naturlig del av innovationssystemet. Fler företag kommer att bli exportmogna vilket ökar möjligheten att 
marknadsföra regionens utbud till utländska besökare. Detta kommer att generera fler besökare, såväl 
utländska som från övriga Sverige och från vår närregion. 
 
 
 
 
 



 
 
      Bilaga 2 
UtbildningsBoostBesöksnäringen 
Projektägare: Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund 
Sökt bidrag: 430 000 kronor av 2019 års tillväxtmedel (restbelopp) 
Projektperiod: 2019 - 2020       
   
Beskrivning                                                                                                                                                   
Det prioriterade målet i Boråsregionens delregionala utvecklingsstrategi är att satsa på internationell 
mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen i regionen. I projekt UtbildningsBoost 
Besöksnäringen ska målet uppnås genom riktade utbildningsinsatser för att stärka regionens 
besöksnärings-företag i sin affärsutveckling, vilket kommer att göra att fler aktörer att kunna skapa 
attraktiva erbjudanden för besökarna. Projektet är tänkt att förstärka delar ur ”Destination 
Boråsregionen”, där ett av målen är att öka andelen exportmogna företag. Projektet kommer bl a att 
stimulera företagen att gå från Sverige-nivå till Norden-nivå och från Norden- till världennivå, enligt 
Turistrådets Västsveriges klassificering av företag i Västra Götalandsregionen. Deltagarna i utbildningarna 
är enbart från företag i vår region, detta kommer även att skapa kännedom om varandra, knyta kontakter 
och skapa nätverk, vilket i sig kan generera nya affärsmöjligheter och upplevelser för våra besökare. 
Utbildningarna kommer att arrangeras på olika platser i regionen, dels för att alla företag ska få kort restid 
någon gång och för att skapa kännedom om hela regionen (vi-anda). 
 
Målstyrning                                                                                                                                       
Projektet Destination Boråsregionen ligger inom ramen för målområdet En region som syns och 
engagerar med målet att Sjuhärad ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter. 
Det bidrar till att uppfylla målet att satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka 
besöksnäringen. I rapporten ”Behovsanalys av näringslivet i Sjuhärad” förslås insatser för att stärka 
platsutvecklingen och varumärkesbyggande, genom bl a en stark besöksnäring, samt insatser för 
kompetensutveckling av företagare. 
 
Sjuhäradsperspektiv                                                                                                         
Sjuhäradsperspektivet är tillgodosett genom att alla företag i Sjuhärad är välkomna att delta. Detta kommer 
också skapa nätverk över kommunala gränser och genom att utbildningarna arrangeras på olika platser 
kommer hela vi-andan och förhoppningsvis stoltheten i regionen att öka. Projektet styrs av nätverket för 
besöksnäringsansvariga i regionen, där alla kommuner är representerade. 
 
Aktiviteter                                                                                                                                                         
Under projekttiden kommer inledningsvis fyra utbildningstillfällen att arrangeras med olika teman/ämnen. 
Ett femte tillfälle kommer att planeras under projektets gång, hänsyn taget till trender i omvärlden och 
deltagarnas behov. Ev kan också studiebesök/rundresa arrangeras i syfte att skapa kännedom om varandra 
i regionen samt stimulera till samverkan. Samarbete kan ske med andra aktörer t ex Turistrådet 
Västsverige, näringsliv och akademi. 
 
Långsiktig effekt                                                                                                                                          
Förväntade långsiktiga effekter är att företagen får insikt i att utbildning/utveckling är viktigt och att 
samverka med andra företagare/aktörer är viktigt. Vidare är det en förhoppning att besöksnäringen blir en 
naturlig del av innovationssystemet. Fler företag kommer att bli exportmogna vilket ökar möjligheten att 
marknadsföra regionens utbud till utländska besökare. Detta kommer att generera fler besökare, såväl 
utländska som från övriga Sverige och från vår närregion. 



 
 
  ÄRENDE 6 
   
Handläggare Anna Laang Utfärdat 2019-10-30 
Telefon  0732-001173  
Epost  anna.laang@borasregionen.se Dnr 2019/SKF0185 

Tilldelning tillväxtmedel 2020 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
att fördelning av delregionala tillväxtmedel 2020 genomförs enligt förslag  
 
att projektet Företagsrevitalisering beviljas tillväxtmedel för 2020 samt att summan 442 500 kr tas ur 
den pott för oförutsedda utgifter om 1 mnkr som avsatts för tillväxtprojekt 2020 
 
att projektet Affärsutveckling för besöksnäring och event (fd Ulricehamn en småstad i världsklass) 
beviljas tillväxtmedel för 2020 under förutsättning att de särskilda villkoren uppfylls 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 

Sammanfattning av ärendet 
Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och tillväxt 
i Sjuhärad. Årets utlysning avser 2020 års tillväxtmedel och fördelning sker enligt den nya behovsstyrda 
tillväxtmodellen som Direktionen beslutade att införa från år 2020. Valet av att finansiera vissa insatser 
och inte andra ska baseras på de behov som finns i regionens näringsliv samt hur insatserna ska bidra till 
att möta dessa. De tillväxtmedel som avses är projekt som söker inom målområdena En ledande 
kunskapsregion där insatserna ska skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling samt En region för 
alla där insatserna ska säkerställa nödvändig kunskap och kompetens. De utmaningar som identifierats 
med förslag på insatser är innovation och konkurrenskraft, ökat företagande och entreprenörskap, tillgång 
till lån och krediter, kompetensförsörjning samt insatser för att öka Sjuhärads attraktionskraft. 
 
Boråsregionen har tagit emot 18 ansökningar för 2020 års tillväxtmedel. Disponibelt belopp för 2020 år 
utlysning uppgår till 12 mnkr och sökt belopp uppgår sammanlagt till 16,8 mnkr. En ansökan är inte 
kvalificerad enligt kriterierna - Samverkan kring kompetensförsörjning och arbetsmarknad i Mark. De 
inkomna ansökningarna har bedömts och viktats av kommunernas näringslivschefer samt av en extern 
utvärderare med nationellt perspektiv utifrån prioriterade insatser för regional utveckling samt prioriterade 
mål i den delregionala tillväxtstrategin.  

Ärendebeskrivning 
Direktionen har utifrån rekommendationer och bedömningar, utvärdering och granskning beslutat att 
kvalitetssäkra målstyrningen av tillväxtmedel. Uppdraget är en del av en process med målet att öka 
tydlighet, målstyrning och ansvarsfördelning kopplat till tillväxtmedlen. Valet av att finansiera vissa 
insatser och inte andra ska baseras på de behov som finns i regionens näringsliv samt hur insatserna ska 
bidra till att möta dessa. Den nya modellen införs perioden 2019-2020. 
 
Vid Direktionens möte i juni beslutades att godkänna förslag till projektbeskrivningar för delregionala 
tillväxtmedel samt att genomföra en utlysning av tillväxtmedel för år 2020 med utgångspunkt från 
föreslagna projektbeskrivningar enligt den nya behovsstyrda tillväxtmodellen. Boråsregionen har tagit  



 
 
emot 18 ansökningar varav sex inom insatsen Innovation och konkurrenskraft, ett inom insatsen 
Stimulera entreprenörskap och nyföretagande, ett inom Främja tillgången av finansiering för tillväxt, sex 
inom insatsen Kompetensförsörjning samt fyra inom insatsen Sjuhärads attraktionskraft.  
 
Disponibelt belopp för 2020 år utlysning uppgår till 12 mnkr. För kommunalförbundets finansiering av 
ombyggnaden av E20 har en kostnad för ökat anläggningsindex om 1 mnkr avsatts. En pott om 1 mnkr 
har avsatts för oförutsedda utgifter för regionala tillväxtprojekt och insatser under 2020. 
 
Sökt belopp uppgår sammanlagt till 16,8 mnkr för år 2020. En ansökan är inte kvalificerad enligt 
kriterierna - Samverkan kring kompetensförsörjning och arbetsmarknad i Mark.  
 
Högskolan i Skövde har ansökt om tillväxtmedel för att kunna genomföra projektet Företagsrevitalisering 
i Boråsregionen. Projektet förutsätter en aktiv samverkan med Boråsregionens näringslivschefer. De 
rekommenderar att projektet beviljas medel för 2020. Förslaget är att den sökta summan för projektet 
Företagsrevitalisering för det första året, 442 500 kr, tas ur den pott för oförutsedda utgifter, 1 mnkr, som 
avsatts för år 2020. 
 
Kansliet har bearbetat och kontrollerat ansökningarna i förhållande till kriterier, måluppfyllelse, långsiktig 
hållbarhet och genomförbarhet. I vissa fall har kansliet begärt kompletteringar och korrigeringar från 
projektägarna. Kommunernas näringslivschefer har deltagit i processen att utvärdera, vikta och strategiskt 
prioritera inkomna ansökningar utifrån rapporten Analys av näringslivets behov samt beslutade 
prioriterade insatser. En extern utvärdering har skett med nationellt perspektiv utifrån de prioriterade 
insatserna för regional utveckling och tillväxt i Boråsregionen. 
 
Direktionens beslut avser delregionala tillväxtmedel för år 2020. Direktionen kan ta inriktningsbeslut för 
två- och treåriga projekt. Det innebär att projektmedel kan beviljas under två-tre år förutsatt att 
kommunalförbundets förutsättningar för finansiering inte ändras samt att projektet arbetar i enlighet med 
ansökan, uppsatta mål och prioriterade insatser. De ekonomiska ramarna för år 2021 och 2022 är 
begränsade vilket kan påverka möjligheten att bevilja ett högre projektbidrag för andra och tredje året. Alla 
beslut sker även under förutsättning att Västra Götalandsregionen finansierar sin andel enligt 
överenskommelsen mellan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. 

Bilagor 
1. Ansökningar tillväxtmedel 2020 
2. Sammanfattning Innovation och konkurrenskraft 
3. Sammanfattning Stimulera entreprenörskap och nyföretagande 
4. Sammanfattning Främja tillgången av finansiering för tillväxt 
5. Sammanfattning Kompetensförsörjning  
6. Sammanfattning Sjuhärads attraktionskraft 

Ärendets gång 
2019-06-14  Direktion 
2019-06-2019-09-06 Utlysningsperiod 
2019-10-09  BH7  
2019-11-08  Direktion 
 



 
 
      Bilaga 1 
   

Ansökningar tillväxtmedel 2020  
 
Disponibelt belopp för tillväxtprojekt 12 000 000 kr 
 

Insats: Innovation & 
konkurrenskraft 

Sökande Söker 2020 Förslag 
tilldelning 
2020 

Kommentar 

Smart Textiles & DO- 
Tank Center  

Högskolan i Borås – 
Smart Textiles i 
samverkan med 
företag i Borås, 
Ulricehamn, Mark, 
Varberg 

3 000 000 
(tot 9 000 000) 

3 000 000  
 

Företagsrevitalisering i 
Boråsregionen & 
Fyrbodal 

Högskolan i Skövde i 
samverkan med 
Connect Väst & Almi 

442 500 
(tot 2 000 000) 

442 500 Medel tas ur 
pott för 
oförutsedda 
tillväxtprojekt 
2020 

Hållbarhet för att stärka 
näringslivet i Sjuhärad 

Inkubatorn i Borås i 
samverkan med Almi, 
Connect, Drivhuset, 
Coompanion, IUC, 
Miljöbron 

377 750    
(tot 1 133 250) 

377 750  
 

SMART – Smart industri 
Sjuhärad 

IUC i Sjuhärad AB i 
samverkan med RISE, 
Science Park, 
Inkubatorn, Almi, 
Connect 

1 980 000  
(tot 6 350 000) 

1 980 000  

Framtidssäkring Almi Företagspartner 
Väst AB i samverkan 
med IUC, RISE, 
Science Park 

563 280  
(tot 1 714 909) 

0 Ej prioriterat i 
förhållande till 
övriga projekt 

Creative Innovation Creative Cluster i 
samverkan med RISE 

850 000  
(tot 2 550 000) 

850 000  

 
 
 

Insats: Stimulera 
entreprenörskap och 
nyföretagande 

Sökande Söker 2020 Förslag 
tilldelning 
2020 

Kommentar 

Drivhuset FRAMSTEG! Stiftelsen Drivhuset i 
Borås i samverkan 
med 
Innovationsgruppen 

803 500  
(tot 2 285 500) 

430 000 Beviljas medel 
för delprojekt 
1 + 4 
Särskilda 
villkor* 

 
*Medel tilldelas under förutsättning att beviljat bidrag används till två av fyra delprojekt; Moment 1: Social Innovation, 
Moment 4: NEXT i Drivhusets projekt FRAMSTEG  



 
 
 
 
   

Insats: Främja 
tillgången av 
finansiering f tillväxt 

Sökande Söker 2020 Förslag 
tilldelning 
2020 

Kommentar 

     
Tillväxt och 
finansiering för 
ägarledda företag 

Connect Sverige 
Region Väst i 
samverkan med 
Almi, Inkubatorn 

1 514 500  
(tot 4 540 000) 

1 514 500  

 
 
 
 

Insats: 
Kompetensförsörjning 

Sökande Söker 2020 Förslag 
tilldelning 
2020 

Kommentar 

Kompetensslussen II Stiftelsen Proteko 2 370 000  
(tot 6 300 000) 

2 100 000 Beviljas ett 
något reducerat 
bidrag 

Textilt Testcenter BR Stiftelsen Proteko 730 000  
(tot 2 100 000) 

0 Ej prioriterat i 
förhållande till 
övriga projekt 

Regionalt 
Traineeprogram inom 
e-handel/logistik/IT 

E-handelsstaden 
Borås ekonomiska 
förening (Borås & 
Svenljunga) 

170 000 
(tot 510 000) 

170 000  

7H Kompetens Miljöbron i 
samverkan med 
Chalmers, GU, 
Högskolan Borås, YH 
Borås 

450 000 
(tot 1 350 000) 

450 000  

Entreprenöriell skola Ung Företagsamhet 
Älvsborg 

670 000 
(tot 2 000 000) 

0 UF har beviljats 
tillväxtmedel för 
samma upplägg 
2019-09-27 

Samverkan kring 
kompetensförsörjning 
och arbetsmarknad i 
Mark 

Marks kommun i 
samverkan med 
Borås, Svenljunga 

1 460 000  
(tot 2 760 000) 

0 Ej kvalificerad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Insats: Sjuhärads 
attraktionskraft 

Sökande Söker 2020 Förslag 
tilldelning 
2020 

Kommentar 

Lokalekonomiska 
analyser för stärkt 
attraktionskraft 
Sjuhärad 

Coompanion 
Kooperativ utveckl. 
i samverkan med 
alla kommuner 
samt lokala 
föreningar 

173 000  
(tot 895 000) 

173 000 
 

FOKUS Boråsregionen Boråsregionen 350 000 
(tot 1 050 000) 

0 Ej prioriterat i 
förhållande till 
övriga ansökningar 

Affärsutveckling för 
besöksnäring och 
event (fd Ulricehamn – 
en småstad i 
världsklass) 

Näringsliv 
Ulricehamn AB i 
samverkan med 
Borås TME & USE 

240 467  
(tot 1 892 800) 

240 467 Under förutsättning 
att det delregionala 
utvecklings-
perspektivet 
tillgodoses. 
Särskilda villkor* 

Hemester i 
Boråsregionen 

Borås TME AB i 
samverkan med 
samtliga 
kommuner 

710 000  
(tot 2 030 000) 

710 000  

 
*Bidrag beviljas under förutsättning att medel avsätts för att identifiera och dokumentera arrangemangets och värdskapets 
framgångsfaktorer och erfarenheter samt hur dessa ska spridas för att bidra till regional utveckling inom besöksnäringen i 
Boråsregionen  
 
 
Summering  
 
18 ansökningar som uppgår till 16 854 997 kr år 2020  
 
 
Fördelning insatser 
Insats: Innovation & konkurrenskraft   6 
Insats: Stimulera entreprenörskap och nyföretagande 1 
Insats: Främja tillgången av finansiering för tillväxt  1 
Insats: Kompetensförsörjning   6  
Insats: Sjuhärads attraktionskraft   4 



1 
 

    Bilaga 2 

 

Smart Textiles & DO- Tank Center  Förslag tilldelning: 3 000 000 kr 

Projektägare: Högskolan i Borås/Science Park Borås                                                                                                                                       
Sökt bidrag: 3 000 000 2020, 3 000 000 2021, 3 000 000 2022                                                                                                                                      
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31                                                                  

Insats: Innovation och konkurrenskraft 

Insatsen Innovation och konkurrenskraft är en av de utmaningar som identifierats i samband med 
den behovsdialog och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen 
att öka målstyrning och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen. 

Syfte 

Syftet med projektet är att utveckla, tillgängliggöra och konkretisera textila innovationer som kan 
användas i nyskapande, kommersiella lösningar på oväntade sätt. Lösningarna kan vara såväl 
prototyper/produkter som tjänster och processer. Genom projektet tillvaratas och utvecklas 
regionens koncentration av aktörer med spetskompetens inom området textil. Detta leder till att 
lokala företag involveras i utveckling och produktion, något som skapar nya arbetstillfällen samt nya 
företag.  

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta 

Insatsen kopplar an till målet om en ledande kunskapsregion i den regionala utvecklingsstrategin 
(VG2020) samt målet att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag i den 
delregionala tillväxtstrategin. Det är ett prioriterat mål. 

Sjuhäradsperspektiv 

Den primära målgruppen är små och medelstora företag i Sjuhäradsregionen. Genom projektet 
tillvaratas och utvecklas Boråsregionens koncentration av aktörer med spetskompetens inom 
området textil. Som kluster och innovationssystem skapar Smart Textiles både ett lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt centrum för textil och forskning och utveckling. Samarbeten och projekt 
med lokala företag innebär produkter på marknaden och nya arbetstillfällen lokalt.  

Förväntat resultat 

En långsiktig effekt av Smart Textiles projekt är att utveckla regionen till ett internationellt ledande 
centrum för utveckling, design och specialiserad produktion av nästa generation av högteknologiska 
textilier inom medicinområdet. 

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Innovation och konkurrenskraft? 

Smart Textiles och Do-Tank Center bidrar till att föra samman företagen i Sjuhärad med den forskning 
och de utvecklingsmiljöer som finns i Västra Götalandsregionen. Satsningen möter behovet och 
stärker små- och medelstora företags konkurrenskraft genom ökad kunskap och kompetens. De 
riktar in sig på att resultaten av forskningen och innovationerna ska användas i nyskapande och 
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kommersiella produkter på oväntade sätt och skapa förutsättningar för företagsutveckling mot nya 
affärsmodeller. Smart Textiles ansökan ligger i linje med Boråsregionens prioriterade mål 

Kommentar 

Smart Textiles är en internationellt ledande aktör inom området smarta textilier. Textil är ett 
styrkeområde för Boråsregionen och Västra Götalandsregionen. Här möts akademi, industri och 
samhälle genom forskning och utveckling av nästa generations textila produkter. Satsningen på 
Smart Textiles är ett profilprojekt för Boråsregionen och Västra Götalandsregionen. Smart Textiles 
har med sin miljö och långa erfarenhet skapat förutsättningar för den framtida tekoindustrin och 
därmed en unik position att med forskning utveckla framtidens textila lösningar och innovationer. 
Det bidrar till regional utveckling och tillväxt i Boråsregionen och utgör en innovativ miljö som bidrar 
till ökat antal arbetstillfällen och stärker näringslivet i delregionen. Det sker en uppväxling av de 
medel som tilldelas Smart Textiles med ytterligare regionala medel, EU-medel, medel från 
Tillväxtverket, Naturvårdsverket med flera.  
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                       Förslag tilldelning: 442 500 kr 

Företagsrevitalisering i Boråsregionen och Fyrbodal  

Projektägare: Högskolan i Skövde                                                                                                                                
Sökt bidrag: 442 500 2020, 780 000 2021, 777 500 2022                                                                                                                                     
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31                                                                  

Insats: Innovation och konkurrenskraft 

Insatsen Innovation och konkurrenskraft är en av de utmaningar som identifierats i samband med 
den behovsdialog och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen 
att öka målstyrning och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen. 

Syfte                                                                                                                                                             
Projektet syftar övergripande till att öka konkurrenskraften bland små- och medelstora företag (här 
aktiebolag med 10-250 anställda) i Boråsregionen och Fyrbodal. Projektet syftar till att få fler stabila 
företag att börja växa (dvs revitaliseras) i Boråsregionen och Fyrbodal. Ett liknande projekt 
genomförs i Skaraborg med goda resultat. I projektet identifierades familjeföretag som den grupp 
där revitaliseringar oftast sker men också katalysatorer som ger förutsättningar för revitalisering. 

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta                                                           
Insatsen kopplar an till målet om en ledande kunskapsregion i den regionala utvecklingsstrategin 
(VG2020) samt målet att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag i den 
delregionala tillväxtstrategin. Det är ett prioriterat mål. 

Sjuhäradsperspektiv                                                                                                                        
Kommunernas näringslivschefer kommer att vara projektets närmsta samarbetspartners då 
projektets mål är att öka sysselsättningen på kommunal nivå. Näringslivscheferna har god kunskap 
om det lokala näringslivet och är viktiga samarbetspartner för att identifiera företag med potential 
att revitaliseras. En grund för projektet är att samla de resurser som finns för näringslivsutveckling 
där varje part bidrar med sin kompetens. Samverkan sker mellan Högskolan i Skövde, näringslivs-
cheferna samt regionala tillväxtaktörer som Connect Väst och Almi. Samtliga kommuner ingår. 

Förväntat resultat                                                                                                                                                
Att 20 företag från Boråsregionen ska delta i revitaliseringsprogrammet, att minst hälften av dessa 
upplever att projektet bidragit positivt till utvecklingen av verksamheten avseende tillväxt. Tre 
forskare kommer att delta i projektet. Ett förväntat resultat är att Connect Väst och Almi använder 
resultaten av projektet för att effektivisera användningen av regionala tillväxtmedel. Utifrån 
projektets resultat kommer nya arbetssätt att tas fram för hur företag som revitaliseras mer effektivt 
kan nås av det regionala tillväxtstödet som erbjuds. 

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Innovation och konkurrenskraft? 
Projektet möter identifierat behov och prioriterad insats genom att det bidrar till att företag får 
kunskap om forskningsmiljöer, var man kan söka medel för utvecklingsinsatser, utveckla nya 
affärsmodeller, att forskning omsätts i konkreta utvecklingsinsatser och ökad konkurrenskraft och 
tillväxten i små och medelstora företag i Sjuhärad. Det kan bidra till att underlätta generationsskifte i 
företag - en utmaning i Sjuhärad där många företagsledare i familjeföretag är över 60 år.  
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Kommentar 

Projektet Företagsrevitalisering i Boråsregionen och Fyrbodal har ett tydligt delregionalt perspektiv. 
Det innebär att en ny aktör, Högskolan i Skövde, bidrar till regional utveckling och nya idéer och 
kompetens till Boråsregionen. Projektet innebär även nya samarbetskonstellationer. Det är en ny 
arbetsmetod som syftar till att rikta offentliga satsningar och projektmedel till företag med potential 
att växa. En förutsättning för projektet är aktiv samverkan med kommunernas näringslivschefer i 
Boråsregionen. Det är positivt att en högskola utanför Boråsregionen vill samarbeta med 
kommunerna i Sjuhärad. Boråsregionens näringslivschefer rekommenderar att projektet beviljas 
medel. Ett förslag är att medel tas ur den pott för oförutsedda regionala tillväxtprojekt och insatser 
2020 för att finansiera år ett av projektet Företagsrevitalisering. 
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  Förslag tilldelning: 377 750 kr 

 

Hållbarhet för att stärka näringslivet i Sjuhärads innovations- och 
konkurrenskraft     

Projektägare:  Inkubatorn i Borås AB                                                                                                                             
Sökt bidrag:   377 750 2020, 377 750 2021, 377 750 2022                                                                                                                                 
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31                                                                  

Insats: Innovation och konkurrenskraft 

Insatsen Innovation och konkurrenskraft är en av de utmaningar som identifierats i samband med 
den behovsdialog och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen 
att öka målstyrning och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen. 

Syfte                                                                                                                                                              
Projektet syftar till att stärka och främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora 
företag i Boråsregionen genom att ge dem inspiration, kunskap och verktyg som skapar 
förutsättningar för hållbar innovation och förnyelse. Med projektet vill Inkubatorn utveckla 
kompetensen inom hållbarhet genom samverkan mellan Högskolan i Borås, Inkubatorn och 
näringslivet. Man vill också öka kännedomen inom hållbarhet, hållbarhetsbegreppen, Agenda 2030 
och cirkulär ekonomi. Ett mer hållbart företagande kan bidra till mer lönsamhet.                                                                                                                                                             

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta                                                           
Insatsen kopplar an till målet om en ledande kunskapsregion i den regionala utvecklingsstrategin 
(VG2020) samt målet att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag i den 
delregionala tillväxtstrategin. Det är ett prioriterat mål. 

Sjuhäradsperspektiv         

Samverkan sker mellan Borås och Marks kommuner. I övrigt sker ett utökat utbyte som en del av 
projektets samarbete med lokala företagarföreningar, bransch- och klustergrupperingar som Textile 
Fashion Center och E-Handelsstaden. Samverkan sker även med Innovationsgruppen, en designad 
gruppering med representanter ur samtliga organisationer: Drivhuset, MarketPlace Borås, Textile 
FashionCenter, Coompanion, NyfC, Science Park Borås, E-handelsstaden och IUC som alla är 
verksamma i Boråsregionens kommuner. Projektet har ett tydligt Sjuhäradsperspektiv då fler 
kommuner är involverade och kontaktade i planeringen av projektet. Projektet avser att synliggöra 
hela Sjuhärad genom att lyfta fram goda exempel och genom att anlita professionellt PR-stöd.  

Förväntat resultat                                                                                                                                                
Målet med projektet är att arrangera seminarier under temat ”Hållbarhet för att stärka näringslivet i 
Sjuhärads innovations- och konkurrenskraft” där 50 unika bolag ska delta i första arbetspaketet. 
Hållbarhetsarbetet kommer att inkluderas som en självklar del i affärsutvecklingsprocessen hos 
Inkubatorn i Borås. Projektets förväntade resultat är att öka kännedomen inom hållbarhet för bolag i 
Sjuhärad och leda fler bolag i omställningen till en hållbar affärsmodell. Resultatet av projektet 
kommer att inkluderas i Inkubatorns ordinarie verksamhet om det faller väl ut. Det långsiktiga målet 
är att höja kompetensen och skapa konkurrenskraft för bolagen i Sjuhärad samt synliggöra 
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möjligheterna som ett hållbarhetsarbete ger samt att fler företag säkrar innovation och förnyelse för 
att öka sin konkurrenskraft. 

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Innovation och konkurrenskraft? 
Projektet möter identifierat behov i analysen genom att deltagarna kommer få ta del av verktyg till 
att implementera ett aktivt hållbarhetsarbete i den egna verksamheten och genom detta öka sin 
konkurrenskraft. Deltagarna kommer att lära känna professionella aktörer med expertkompetens 
som delar med sig av kunskap och erfarenhet för att möta behovet i insatsområdet innovation och 
konkurrenskraft. Regional samverkan kommer att tillgodoses genom att samverkan sker med övriga 
organisationer som är verksamma i Sjuhärad. Näringslivets representanter kommer att sammanföras 
med kompetens från högskolan där fokus ligger på att skapa bättre förståelse och kunskap om hur 
hållbarhet kan skapa konkurrensfördelar för små- och medelstora företag i Boråsregionen.  

Kommentar 

Det är tydligt vad insatsen är tänkt att bidra till. Det finns en tydlig koppling till ett hållbarhetsfokus 
som samspelar med ökad konkurrenskraft för företagen. Målen behöver konkretiseras ytterligare för 
att förtydliga vad företagen ska få ut av projektet utöver stärkt konkurrenskraft. Fler kommuner i 
Boråsregionen bör involveras aktivt i projektet för att öka genomslagskraft och resultatspridning. 
Inkubatorn i Borås bedriver en framgångsrik verksamhet som flera företag och kommuner i 
Boråsregionen skulle behöva ta del av för att öka sin långsiktiga hållbarhet och konkurrenskraft. 
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  Förslag tilldelning: 1 980 000 kr
  

SMART – Smart industri Sjuhärad    

Projektägare: Industriellt utvecklingscenter i Sjuhärad AB (IUC)                                                                                                                                               
Sökt bidrag:  1 980 000 2020, 2 160 000 2021, 2 210 000 2022                                                                                                                                       
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31 

Insats: Innovation och konkurrenskraft 

Insatsen Innovation och konkurrenskraft är en av de utmaningar som identifierats i samband med 
den behovsdialog och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen 
att öka målstyrning och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen. 

Syfte                                                                                                                                                             
Projektet Smart Industri Sjuhärad syftar till att stärka företagens långsiktiga och strategiska arbete 
med omställning, innovation och konkurrenskraft. Det ska göras genom att stödja företagen i ett 
innovationsprojekt och genom att stärka kompetensen till förändringsledning. Projektet ska ta ett 
helhetsgrepp kring ledarskap på företagen med fokus på strukturerad förändringsledning och 
beställarkompetens samt effektiva arbetssätt kring innovation. Det övergripande målet för projektet 
är att framtidssäkra industrin i hela Sjuhärad.  

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta                                                         
Insatsen kopplar an till målet om en ledande kunskapsregion i den regionala utvecklingsstrategin 
(VG2020) samt målet att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag i den 
delregionala tillväxtstrategin. Det är ett prioriterat mål. 

Sjuhäradsperspektiv                                                                                                                              
Samverkan kommer att ske med kommunernas näringslivsenheter under projektperioden. Även 
andra aktörer i innovationssystemet involveras vid företagsbesök. Ett mål är att utifrån 
nyttoperspektivet hitta synergieffekter mellan SMART-projektet och andra pågående initiativ i 
regionen. Projektet SMART vänder sig som IUC verksamhet till företag och organisationer i alla 
kommuner.  

Förväntat resultat                                                                                                                                                 
Ett ökat samarbete mellan företag och kunskapsbärare samt finansiärer förväntas bli en effekt av 
projektet. Smart förväntas bidra till förnyelse och stärkt konkurrenskraft hos Sjuhärads teknik- och 
industriföretag och skapa kontaktytor mellan företagen och forskningsinstitutionen RISE. 

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Innovation och konkurrenskraft?          
Projektet SMART tar ett helhetsgrepp kring förnyelse och konkurrenskraft för att möta flera av de 
utamningar och behov som identifierats i behovsanalysen. Fokus ligger på strukturerad 
förändringsledning och beställarkompetens samt effektiva arbetssätt kring innovation. SMART vill 
skapa bättre utväxling och uppväxling av utvecklingsinsatser. En representant från RISE samt en 
samverkanskoordinator vid Högskolan i Borås och Science Park ingår i projektets styrgrupp vilket 
säkrar kopplingen till forskning och utveckling och ett utvecklat samarbete mellan företag och 
forskning. SMART Industri möter även en utmaning som näringslivet står inför enligt rapporten och 
det är behovet av ledningsfunktioner och expertkompetens inom ekonomi, juridik och HR samt 
utamningen att rekrytera och behålla personal samt generationsskiftet i företagsledningarna.  
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Kommentar 

Projektet är väl beskrivet och det finns en tydlig målgrupp och det framgår tydligt hur man ska arbeta 
och vilka mål man vill uppnå med projektet. Det finns en klar koppling till identifierade behov i 
analysen och hur projektet ska bidra till att lösa utmaningen för sin målgrupp. SMART påminner om 
de projekt som IUC bedrivit tidigare med framgångsrikt resultat och uppväxlingseffekter. Det finns en 
organisation bakom som är väl förankrad bland företagen och som samarbetar nära med 
kommunernas näringslivsenheter. Projektet riktar sig till en kategori av företag via sina medlemmar 
och insatserna kommer att omhändertas efter avslutat projekt. IUC har en fungerande metodik och 
arbetssätt som bidrar till att industri- och teknikföretagen får kontakt med forskning och får stöd att 
söka bidrag för innovation. Projektägaren har förtydligat vilken roll samarbetspartnerna Almi och 
Connect kommer att ha samt hur kostnaderna för projektet ska fördelas mellan aktörerna.  
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Framtidssäkring    Förslag tilldelning: 0 kr 

Projektägare: Almi Företagspartner Väst AB                                                                                                                                           
Sökt bidrag:  563 280 2020 559 268 2021 592 361 2022                                                                                                                                   
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31 

Insats: Innovation och konkurrenskraft 

Insatsen Innovation och konkurrenskraft är en av de utmaningar som identifierats i samband med 
den behovsdialog och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen 
att öka målstyrning och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen. 

Syfte                                                                                                                                               
Projektets syfte är att stödja små- och medelstora företag i att identifiera utvecklingsbehov och 
koppla samman dessa behov med kompetens inom högskola, universitet och/eller forskningsinstitut i 
Västra Götaland. Projektet syftar också till att testa processen för att se om denna insats och 
utveckling av rådgivningen kan skapa de effekter som de tror på. Detta ska i nästa steg leda till att 
små- och medelstora företag ska kunna ta sina idéer vidare mot kommersialisering och bli mer 
konkurrenskraftiga.  

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta                                                         
Insatsen kopplar an till målet om en ledande kunskapsregion i den regionala utvecklingsstrategin 
(VG2020) samt målet att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag i den 
delregionala tillväxtstrategin. Det är ett prioriterat mål. 

Sjuhäradsperspektiv                                                                                                                              
Samverkan ska främst ske med kommunerna Ulricehamn och Vårgårda. Övriga kommuner och 
kommunala bolag ska skapas möjlighet att aktivt samverka med projektet. Almi kommer att 
samverka nära IUC i detta projekt. Projektet ska bedrivas i hela Sjuhärad och vända sig till alla företag 
inom begreppet små- och medelstora företag. Almi arbetar idag med företag från alla kommuner i 
Sjuhärad och det ska även ske inom ramen för det planerade projektet.  

Förväntat resultat 

Den förväntade effekten av insatsen är att företagen som tagit del av stödet uppvisar signifikant 
starkare utveckling avseende produktivitet än liknande företag som inte tagit del av stöd. Insatsen 
förväntas resultera i att 75 deltagande företag har samverkat med företrädare för en forskningsaktör 
samt att 80% av företagen ska vid uppföljning bedöma att samverkan kommer bidra till att företaget 
utvecklas avseende affärsmodeller, produktionsmetoder eller tekniska lösningar. 

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Innovation och konkurrenskraft?   

Den insats som efterfrågas ska rikta sig mot att föra samman Sjuhäradregionens företag med den 
forskning och de utvecklingsmiljöer som finns i regionens innovationssystem. Insatsen ska stödja 
små- och medelstora företag i att identifiera utvecklingsbehov och att tillsammans med kompetens 
vid högskola, universitet och/eller forskningsintstitut möta deras behov. Samverkan ska ske med RISE 
och Science Park Borås. 
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Kommentar 

Det framgår förhållandevis tydligt vad som uppnås med projektet och vilka målgrupperna är. Det 
finns en tydlig projektorganisation och en vana av att driva större projekt i organisationen. Insatsen 
beskriver konkret hur identifierad utmaning i analysen att koppla samman innovationsstödjande 
systemet och näringslivet i delregionen. Detta projekt liknar flera av de övriga ansökningarna där 
även Almi anges som samarbetspartner. Sysselsättningen för rådgivarna i projektet är relativt låg i 
förhållande till målen. Det kan vara svårt att få ut önskad effekt med lågt insatt arbetstid. Det är ett 
intressant projekt men kan inte prioriteras i förhållande till övriga projekt i samband med denna 
utlysning av delregionala tillväxtmedel.    
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    Förslag tilldelning: 850 000 kr 

Creative Innovation 

Projektägare:  Creative Cluster Innovation Hub Väst ekonomisk förening (Creative Cluster)               
Sökt bidrag:  850 000 2020 850 000 2021 850 000  2022                                                                                                                                   
Projektperiod: 2020-03-01-2023-03-01 

Insats: Innovation och konkurrenskraft 

Insatsen Innovation och konkurrenskraft är en av de utmaningar som identifierats i samband med 
den behovsdialog och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen 
att öka målstyrning och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen. 

Syfte 

Creative Innovation syftar till att kompetensutveckla små- och medelstora företag inom kreativa och 
kulturella branscher i praktiskt innovationsarbete så att de kan växa, öka sin omsättning och tacka ja 
till större uppdrag och utmaningar. Med hjälp av kunskap och forskningsresultat från FOU-miljöer ska 
företagarna stödjas i att identifiera sina utvecklingsbehov och potential samt erbjudas konkreta tips 
och verktyg på hur de kan tillgodose behoven och ta vara på sin maximala potential. Målet är att 60% 
av företagen ska ha samverkat med RISE under projektperioden. 

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta                                                         
Insatsen kopplar an till målet om en ledande kunskapsregion i den regionala utvecklingsstrategin 
(VG2020) samt målet att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag i den 
delregionala tillväxtstrategin. Det är ett prioriterat mål för Boråsregionen. 

Sjuhäradsperspektiv 

Projektet planerar att genomföra aktiviteter i samtliga kommuner i Sjuhärad under projektets 
genomförandefas. Samverkan inleds med Borås, Marks och Ulricehamns kommuner.  Creative 
Cluster är ett initiativ från Näringslivsenheten i Borås och föreningen har som vision att bygga en 
mötes- och innovationsplattform i Västsverige som skapar infrastruktur för företag, kreatörer och 
samarbetspartners inom de kreativa och kulturella näringarna.  

Förväntat resultat 

Genom att stärka spetskompetensen och klusterbildningen i Sjuhärad samt bilden av Creative Cluster 
som en kompetensutvecklande aktör med inriktning på de kreativa och kulturella näringarna och 
med närvaro i alla Sjuhärads kommuner ökar förutsättningarna för regional utveckling inom dessa 
företag. Ett förväntat resultat är att lära ut nya metoder och verktyg utifrån FoU-miljöernas 
forskningsresultat kan företagen själva fortsätta utvecklas efter projekttidens slut. Creative 
Innovation ska resultera i att 60 företag samverkat med RISE i syfte att identifiera företagens 
utvecklingsbehov samt ta fram konkreta lösningar på dem utifrån praktiskt innovationsarbete. 
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Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Innovation och konkurrenskraft?   

Den insats som efterfrågas ska rikta sig mot att föra samman Sjuhäradregionens företag med den 
forskning och de utvecklingsmiljöer som finns i regionens innovationssystem. Insatsen ska stödja 
små- och medelstora företag i att identifiera utvecklingsbehov och att tillsammans med kompetens 
vid högskola, universitet och/eller forskningsintstitut möta deras behov. Det kommer ske i projektet 
genom samverkan med RISE forskningsinstitut. Föreningens uppdrag är att stimulera små- och 
medelstora företag inom kulturella och kreativa näringar i praktiskt innovationsarbete så att de kan 
växa, öka sin omsättning och kunna anta större uppdrag. I detta projekt kopplas företagen inom KKN 
ihop med forskningsmiljöer för att utveckla nya arbetsmetoder och verktyg i sitt innovationsarbete. 
Sjuhärads kluster inom KKN-området är ett av vår delregions styrkor i förhållande till andra 
delregioner och verksamheten är etablerad i Boråsregionen. Creative Cluster bedriver en systematisk 
och struktururerad verksamhet inom området KKN och är en profilverksamhet för Sjuhärad. 

Kommentar 

Det finns en tydlig tanke vad man vill åstadkomma med projektet och vilka målgrupper som man 
riktar sig till. Det är en generell utmaning inom KKN-området att knyta an till forskning, utveckling 
och innovation. Målsättningen i projektet är realistisk och mätbar och det finns en långsiktig tanke 
om att stärka klusterbildningen genom insatsen och en ambition om att driva arbetet vidare efter 
avslut. Föreningen är väl etablerad i Sjuhärad och har goda kontakter med kommunernas 
näringslivsavdelningar. Föreningen vänder sig till en målgrupp som kan vara svår att hitta, nå och 
stödja – soloföretag inom kulturella kreativa näringar. De har drivit andra projekt framgångsrikt och 
antalet medlemmar i föreningen ökar och har spridning i alla kommuner. Projektet behöver en 
referensgrupp med lokal förankring i kommunerna.  
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     Bilaga 3 

 

Drivhuset FRAMSTEG!  Förslag tilldelning: två delprojekt av fyra med 430 000 kr 

Projektägare: Stiftelsen Drivhuset i Borås                                                                                                                                                           
Sökt bidrag:  803 500 2020, 747 500 2021 734 500 2022                                                                                                                                       
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31 

Insats: Stimulera entreprenörskap 

Insatsen Stimulera entreprenörskap och nyföretagande är en av de utmaningar som identifierats i 
samband med den behovsdialog och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första 
steg i processen att öka målstyrning och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen. 

Syfte                                                                                                                                        Sammanfattningsvis 
är syftet med FRAMSTEG! att genom fyra moment som genomförs parallellt under 2020 - 2022 
bemöta alla de utmaningar och behov som ”Behovsanalys näringslivet i Sjuhärad identifierat inom 
området entreprenörskap. Moment 1: Social Innovation Moment – för att vägleda och utbilda inom 
hållbart entreprenörskap 2. StartUp Program – för att hjälpa entreprenörer att ta steget från idé till 
företag Moment 3: Climate Impact Lab – för att ta fram nya idéer för att bemöta de globala målen för 
hållbar utveckling Moment 4: NEXT – för att hjälpa tidigare UF elever att starta sina bolag efter 
avslutat gymnasium. 

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta 

Insatsen kopplar an till målet en ledande kunskapsregion i den regionala utvecklingsstrategin 
(VG2020) samt det prioriterade området att stimulera ett ökat entreprenörskap och företagande i 
den delregionala tillväxtstrategin. 

Sjuhäradsperspektiv 

Kommunal samverkan ska ske med alla kommuner i Boråsregionen. Genom projektet ska samverkan 
mellan Drivhuset och kommunerna utvecklas. Kommunala tjänstemän med ansvar för 
näringslivsfrågor utgör referensgrupp för projektet. Drivhusets verksamhet riktar sig till studenter på 
högskolan och unga entreprenörer för att inspirera de till entreprenörskap. Drivhusets samarbetar 
med övriga aktörer i det lokala innovationssystemet. 

Förväntat resultat 

Genom ett ökat entreprenöriellt lärande för studenterna på högskolan förväntas att de stannar kvar i 
delregionen och bidra till ökad tillväxt. Drivhuset ambition i FRAMSTEG är att hitta entreprenörer 
bland studenterna med ambition att starta företag.  

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Stimulera entreprenörskap och 
nyföretagande?   

I analysen pekas på ett behov av att både stödja nyföretagande och entreprenörskap samt att stödja 
befintliga småföretag att växa. Ett ökat företagande, fler växande småföretag ses som ett sätt att 
bidra till arbetstillfällen i hela regionen och bidra till ökad branschbredd. Projektet FRAMSTEG vill 
stimulera nyföretagande bland studenter och unga entreprenörer. Det är det enda projektet som 
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ansöker om medel inom denna prioriterade insats. Delprojektet Social Innovation som syftar till att 
vägleda och utbilda inom hållbart entreprenörskap ligger i linje med prioriterad insats. Drivhuset har 
en nisch mot ungt företagande. I delprojektet NEXT vill Drivhuset hjälpa tidigare UF elever att starta 
sina bolag efter gymnasietiden och skapa en brygga mellan gymnasienivå och högskolenivå inom 
entreprenörskap. Genom samverkan med UF ges elever möjlighet att efter sitt UF-år få vägledning, 
utbildning inom företagande samt stöd att starta bolag. Det kan stimulera nyföretagande från unga 
som ”provat på” att driva företag och bidrar till att stimulera samverkan inom innovationssystemet 
och samordning mellan de olika aktörer vilket bidrar till kontinuitet.  

Kommentarer 

Projektet FRAMSTEG liknar till stora delar Drivhusets ordinarie verksamhet samtidigt möter projektet 
ett behov av ökat nyföretagande. Det finns en tydlig målgrupp och ett tydligt beskrivet upplägg för 
genomförandet. Sjuhäradsperspektivet är svagt. Drivhuset är en del av Högskolans verksamhet men 
får ingen delfinansiering från den aktören. De två delprojekt som ligger mest nära regional utveckling 
och identifierade behov är Social Innovation med utbildning i hållbart entreprenörskap samt 
programmet NEXT där man ska stödja unga entreprenörer genom att hjälpa tidigare elever som drivit 
UF-företag att starta bolag efter avslutad skolgång. Med stöd till dessa två delprojekt kan behovet av 
att stödja nyföretagande och entreprenörskap samt att stödja befintliga småföretag att växa beaktas 
enligt prioriterad insats. 

Villkor 

Att bevilja bidrag till två av fyra delprojekt, Moment 1: Social Innovation, Moment 4: NEXT i 
Drivhusets projekt FRAMSTEG  

Att Drivhuset beviljas ett reducerat bidrag om 430 000 kr 2020 
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    Bilaga 4 

 

Tillväxt och finansiering för ägarledda företag               Förslag tilldelning: 1 514 500 kr 

Projektägare:  Connect Sverige Region Väst                                                                                                                                                      
Sökt bidrag:     1 514 500 2020 1 514 500 2021 1 514 500 2022                                                                                                                               
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31 

Insats: Främja tillgången av finansiering för 

Främja tillgången av finansiering för tillväxt är en av de utmaningar som identifierats i samband med 
den behovsdialog och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen 
att öka målstyrning och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen. 

Syfte 

• Att stärka och främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små- och medelstora företag i 
Boråsregionen/Sjuhärad genom att främja tillgången till finansiering för tillväxt och 
strukturerad affärsutveckling 

• Att utveckla och etablera de kompetenser och strukturer som finns i Sjuhärad inom 
tillväxtanalys och kapitalanskaffning genom samverkan mellan Connect Väst, Almi 
Företagspartner och Inkubatorn i Borås 

• Öka kontaktytorna mellan tillväxtbolag, investerare och kreditgivare genom att etablera ett 
affärsängelnätverk och ett forum för fysiska möten mellan tillväxtbolag och investerare 

• Öka kännedom hos tillväxtbolag i Sjuhärad om finansieringsalternativ såsom bidrag, lån, 
riskkapital, factoring, leasing, crowdfunding, mikrofonder, exportlån, notering mm som finns 
tillgängliga för bolag i olika utvecklingsskeenden 

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta 

Insatsen kopplar an till målet ”En ledande kunskapsregion” i den regionala utvecklingsstrategin, samt 
målet ”Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag” i den delregionala 
utvecklingsstrategin. Det är ett prioriterat mål. 

Sjuhäradsperspektiv 

Projektet ska vara verksamt i alla Sjuhärads kommuner. Kommunernas näringslivskontor medverkar 
aktivt i projektet vilket skapar förutsättningar för att Sjuhäradsperspektivet och den lokala kunskapen 
och förankringen tillgodoses. Projektet har ett tydligt Sjuhäradsperspektiv då flertalet kommuner 
utanför Borås är involverade och kontaktade i planeringsfasen. Samarbete kommer att ske med 
lokala partners till Connect, Almi och Inkubatorn.  

Förväntat resultat 

Förväntade resultat av ökad tillgång till finansiering för tillväxt blir de långsiktiga effekterna att fler 
företag ökar sin förmåga att växa genom en ökad insikt om specifika tillväxthinder och i slutändan 
säkrar finansiering så att de blir mer konkurrenskraftiga på sina respektive marknader. En förbättrad 
finansieringsinfrastruktur bidrar till en ökad vilja för bolag att etablera sig i Sjuhärad. En förväntad 
långsiktig effekt är ett etablerat investerarnätverk i Sjuhärad som synliggör tillgängligt tillväxtkapital. 
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Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Främja tillgången av finansiering för 
tillväxt?   

Boråsregionen efterfrågar inom detta område insatser som på olika sätt stöttar småföretag i att få 
tillgång till kapital för att kunna växa och expandera. Insatserna ska underlätta för småföretag att 
komma i kontakt med investerare samt ge ökat inflöde av kapital i tillväxtföretag. Samverkan mellan 
aktörerna i innovationssystemet Connect, Almi och Inkubatorn skapar en stark bas för stöd till 
företag där de olika organisationernas nätverk, verktyg och arbetssätt bidrar till att synliggöra och 
öka tillgängligheten till investeringskapital, att synliggöra möjligheterna till kapital för företagen samt 
att koppla samman tillväxtföretag med möjliga investerare och kapital. Denna ansökan är den enda 
som riktar sig till denna prioriterade insats och identifierade behovet i analysen.   

Kommentar 

Det är tydligt vad insatsen ska uppnå och knyter an till de utmaningar som finns samt till den 
delregionala utvecklingsstrategin. Projektet liknar i hög grad Connects tidigare projekt. Det finns ett 
Sjuhäradsperspektiv i Connects sätt att arbeta aktivt ute i kommunerna och detta förstärks genom 
att de kopplar ihop sig med andra aktörer i innovationssystemet. Det finns en metodik och färdig 
organisation vilket underlättar att konkreta insatser kan genomföras. Det är positivt att Connect, 
Almi och Inkubatorn samverkar i detta gemensamma projekt vilket kan ge positiva synergieffekter 
och ökad genomslagskraft i det regionala utvecklingsarbetet. Genom samverkan kan en större 
uppväxling ske och aktörerna kompletterar varandras kompetenser, nätverk och erfarenheter. Det är 
en ny konstellation som gör gemensam sak för att främja tillgången av finansiering för tillväxt i 
Boråsregionen. 
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     Bilaga 5 

    

Kompetensslussen II   Förslag tilldelning: Reducerat belopp 2 100 000 kr 

Projektägare:  Stiftelsen Proteko                                                                                                                                                     
Sökt bidrag:  2 370 000 2020 2 070 000 2021 1 920 000 2022                                                                                                                                              
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31 

Insats: Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning är en av de utmaningar som identifierats i samband med den behovsdialog 
och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen att öka målstyrning 
och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen. 

Syfte 

• Tillgodose Boråsregionens växande textila näringsliv med rätt yrkeskompetens 
• Beskriva yrkeskompetenserna i yrkeskvalifikationer 
• På ett snabbare sätt ta tillvara på människors befintliga kunskaper och erfarenhet för att 

sedan genom validering komplettera det som behövs för att få ett jobb i ett bristyrke med en 
yrkeskvalifikation 

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta 

Insatsen kopplar an till området ”En region för alla” i den regionala utvecklingsstrategin VG2020 samt 
målet ”Utveckla samordningen inom utbildningssystemen för att möta framtidens kompetensbehov i 
den delregionala utvecklingsstrategin. Det är ett prioriterat mål i Boråsregionens tillväxt- och 
utvecklingsstrategi. 

Sjuhäradsperspektiv 

Boråsregionen är en textil region och detta kompetensprojekt syftar till att tillgodose regionens 
växande textila näringsliv med rätt yrkeskompetens. Textilindustrin är regionens helt dominerande 
bransch. En rapport skriver att ”Textil- och konfektionsindustrin är djupt integrerad med 
Boråsregionens näringsliv..”. Projektet omfattar de kommuner där textilföretagen är verksamma. 
Samverkan kommer att ske med Högskolan i Borås och dess verkstäder, Vuxenutbildningen i Borås, 
Mark och Ulricehamn samt arbetsgivaföreningen TEKO (Textil och modeföretagen) och olika 
branscher som redan har liknande verksamheter uppbyggda med fungerande affärsmodeller.  

Förväntat resultat 

Projektet handlar om att föra samman människor med de företag som har anställningsbehov. Textil- 
och modebranschen har idag ingen större tradition att arbeta med validering och samverkansgraden 
mellan aktörer bedöms låg jämfört med andra branscher såsom bygg och vår. Mot bakgrund ska 
projektet arbeta för att ändra denna struktur och skapa ny samverkan samt på längre sikt en 
affärsmodell av samma modell som Svensk Industrivalidering gjort. Hela projektet handlar om att 
tillföra textilbranschen en ny kompetensförsörjningsprocess genom uppbyggnad av 
yrkeskvalifikationer och validering av människor i branschen och de som vill komma in. Den 
långsiktiga effekten, resultatet, är att denna process kommer att användas och utvecklas med en klar 
förvaltning av Stiftelsen Proteko och en fungerande affärsmodell. Ett förväntat resultat är att 
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näringsliv och utbildning skapar en gemensam process för att snabbare får fram behov och 
utbildningar som matchar vilket ska ske genom att etablera kontaktytor mellan utbildning och 
företag. 

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Kompetensförsörjning?   

Kompetensslussen bidrar direkt till att uppfylla det prioriterade utvecklingsmålet att utveckla 
samordningen inom utbildningssystemen för att möta framtidens kompetensbehov. Genom 
Kompetensslussen byggs en modell för en sammanhållen process för validering, utbildning och 
praktik, vilket helt saknas för textilbranschen idag, samt introducera detta arbetssätt hos företag och 
målgrupp med bristyrket Industrisömnad som fokus. Projektet ska verka för att tillgodose samtliga 
textila bristyrken i Boråsregionen. Med projektet implementeras en ny 
kompetensförsörjningsprocess. Kompetensförsörjning är en av de främsta identifierade 
utmaningarna i analysens av näringslivets behov. Behovsanalysen pekar på stort behov av gymnasie- 
eller YH-utbildad personal ofta med inriktning mot produktion och avancerad tillverkning. 

Kommentar 

Projektet Kompetensslussen möter ett tydligt identifierat behov i näringslivet i Boråsregionen. Det 
har ett klart mål och syfte samt en väl definierad målgrupp. Utmaningen företagen står inför är att 
rekrytera och behålla personal med rätt kompetens. Behovsanalysen pekar på stort behov av 
gymnasie- eller YH-utbildad personal ofta med inriktning mot produktion och avancerad tillverkning. 
Proteko har påbörjat den första etappen av projektet Kompetensslussen med stöd från Tillväxverket. 
Denna insats i etapp två ska verka för att tillgodose samtliga textila bristyrken i Boråsregionen. 
Projektet uppfyller prioriterat mål genom att koppla samman befintliga utbildningsanordnare i 
Sjuhärad för att skapa kompletterande utbildningar och man planerar att genomföra ansökningar till 
Yrkeshögskolan. Boråsregionen ser ett behov av att genom tillväxtmedel främja projekt som 
underlättar för företagen att hitta rätt kompetens. Projektorganisationen bör förtydligas. 
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     Förslag tilldelning: 0 kr 

Textilt Testcenter BR 

Projektägare:  Stiftelsen Proteko                                                                                                                                                     
Sökt bidrag:  730 000 2020 1 380 000 2021                                                                                                                                             
Projektperiod: 2020-01-01-2021-12-31     

Insats: Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning är en av de utmaningar som identifierats i samband med den behovsdialog 
och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen att öka målstyrning 
och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen. 

Syfte                                                                                                                                                       

Skapa grunden för ett testcenter för främst textilbranschen som med en fungerande affärsmodell 
kan hantera valideringar i framtiden. Målet är kompetens att validera 10 yrkeskvalifikationer varav 
minst 5 i produktion.  

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta 

Insatsen kopplar an till området ”En region för alla” i den regionala utvecklingsstrategin VG2020 samt 
målet ”Utveckla samordningen inom utbildningssystemen för att möta framtidens kompetensbehov i 
den delregionala utvecklingsstrategin. Det är ett prioriterat mål i Boråsregionens tillväxt- och 
utvecklingsstrategi. 

Sjuhäradsperspektiv                                                                                                                                        
Textilt Testcenter omfattar kommunerna Borås, Ulricehamn och Mark då företagen som berörs har 
sin verksamhet där. Ansökan är förankrad hos Stiftelsen Protekos huvudmän Borås stad samt 
branschföreningen TEKO (Textil och modeföretagen). Det textila klustret i Boråsregionen Sjuhärad är 
ett av delregionens styrkeområden och en bransch som sysselsätter en stor andel arbetskraft. 

Förväntat resultat                                                                                                                                                  
De långsiktiga effekterna liggger främst i att testcentret ska fungera vidare med självbärande 
affärsmodell. Ett förväntat resultat är att Textilt Testcenter Boråsregionen blir en plats där validering 
av teoretiska och praktiska färdigheter utförs genom en effektiv hantering av kartläggningar och 
matchning av kompetenser. Testcentrat ska utgöra en lokal resurs som initialt genomför ett antal 
valideringar och kan validera aktuella yrkeskvalifikationer som bidrar till att metodiken blir känd och 
använd även av små- och medelstora företag. 

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Kompetensförsörjning?     

Projektet möter utmaningen kompetensbrist och ökat utflöde ur utbildningen genom att det skyndar 
på uppbyggnaden av valideringsmöjligheter, underlättar kompetenskartläggningar av företag och 
enskilda samt skapar och samordnar praktiska förutsättningar för valideringar.  

Kommentar 

Ansökan är ganska vag avseende beskrivningen av vad som göras konkret i projektet. Projektet berör 
ett behov som finns i näringslivet och bygger på ett regionalt styrkeområde. En modell ska tas fram 
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men det är viktigt att det framgår hur den ska användas efter projektperioden. Det är ett bra och 
relevant projekt men det kan inte prioriteras i förhållande till övriga ansökningar år 2020. 
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  Förslag tilldelning: 170 000 kr med villkor
  

Regionalt traineeprogram inom e-handel/logistik/IT  

Projektägare:  E-handelsstaden Borås ekonomisk förening                                                                                                                                               
Sökt bidrag:  170 000 2020 170 000 2021 170 000 2022                                                                                                                                            
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31     

Insats: Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning är en av de utmaningar som identifierats i samband med den behovsdialog 
och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen att öka målstyrning 
och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen. 

Syfte 

Syftet är att locka framtidens kompetens till Boråsregionen och befästa regionen som Nordens e-
handelsnav vill E-handelsstaden genomföra en första och andra omgång av ett nytt traineeprogram 
inom e-handel/logistik/IT. 

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta 

Insatsen kopplar an till området ”En region för alla” i den regionala utvecklingsstrategin VG2020 samt 
målet ”Utveckla samordningen inom utbildningssystemen för att möta framtidens kompetensbehov i 
den delregionala utvecklingsstrategin. Det är ett prioriterat mål i Boråsregionens tillväxt- och 
utvecklingsstrategi. 

Sjuhäradsperspektiv 

E-Handel är ett av Boråsregionens styrkeområden. Föreningen E-Handelsstaden kommer att 
samverka med företagsrepresentanter från Borås stad och Högskolan i Borås samt Svenljunga 
kommun. Föreningens kompetensgrupp med företagsrepresentanter medverkar. Idag har föreningen 
171 medlemmar där de flesta har sitt säte i Sjuhäradsbygden. Alla medlemmar kommer att bjudas in 
att delta i traineeprogrammet. Föreningen arbetar aktivt med att få med fler företag i föreningen och 
på att öka spridningen av medlemmar i Sjuhäradsbygden. Målet är att fler kommuner involveras 
under projektperioden.   

Förväntat resultat 

Ett gemensamt traineeprogram kan förstärka näringslivets möjligheter att behålla den attraktiva 
arbetskraft som regionens egna välutbildade studenter utgör. Ett gemensamt traineeprogram mellan 
företag och offentlig sektor bidrar till att Borås och Sjuhärad i framtiden kommer att vara det 
självklara valet för nya e-handels- och logistiksatsningar. Ett förväntat resultat på regional nivå är att 
traineeprogrammet har bidragit till att företag inom e-handel, logistik och IT väljer att etablera sig i 
Sjuhäradsbygden. Förväntat resultatmål är att 6-8 företag har deltagit i respektive omgång av 
programmet för att matcha deras behov av kompetens. 

 

 

 



6 
 

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Kompetensförsörjning?     

Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna för företagen i Boråsregionen. Det är svårt att 
rekrytera kvalificerad arbetskraft med högre utbildning och satsningen på ett traineeprogram kan 
vara ett sätt att öka inflödet av utbildad arbetskraft till Sjuhärad. Satsningen på traineeprogrammet 
möter företagens utmaning att rekrytera och behålla personal. Analysen konstaterar att andelen 
unga vuxna samt personer med relevant kompetens är färre än de som lämnar arbetsmarknaden 
vilket skapar ett underskott. 

Kommentar 

Det finns en klar beskrivning av målgrupp och vad som ska uppnås med projektet. Det finns en 
fungerande insatslogik i beskrivningen och det kopplar an till behovsanalysen och ett reellt behov hos 
näringslivet i Boråsregionen. Sjuhäradsperspektivet behöver förstärkas med fler kommuner som 
medverkar i projektet. Det är önskvärt att föreningen arbetar för större spridning till kommunerna i 
Boråsregionen. Det finns ett stort behov av ung välutbildad arbetskraft hos företagen. 
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7H Kompetens   Förslag tilldelning:  450 000 kr 

Projektägare:  Miljöbron                                                                                                                                            
Sökt bidrag:  450 000 2020 450 000 2021 450 000 2022                                                                                                                                          
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31     

Insats: Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning är en av de utmaningar som identifierats i samband med den behovsdialog 
och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen att öka målstyrning 
och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen. 

Syfte 

Projektet syftar till att skapa samverkansprojekt mellan studenter och företag för att göra regionen 
långsiktigt konkurrenskraftig och samtidigt skapa en mer attraktiv arbetsmarknad. Syftet är också att 
skapa skalbara kompetensförsörjningsprogram för branscher i behov av kompetensförsörjning. 
Genom att arbeta med studenter som både kompetensbärare och arbetskraft kan det bidra till 
företagens kompetensförsörjning och unga akademikers bild av arbetslivet i Sjuhärad. Dessutom 
syftar projektet till att ta fram en e-learningplattform som kan användas internt hos företagen för att 
ytterligare sprida denna kompetens så att det inte begränsas till vissa personer. 

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta 

Insatsen kopplar an till området ”En region för alla” i den regionala utvecklingsstrategin VG2020 samt 
målet ”Utveckla samordningen inom utbildningssystemen för att möta framtidens kompetensbehov i 
den delregionala utvecklingsstrategin. Det är ett prioriterat mål i Boråsregionens tillväxt- och 
utvecklingsstrategi. 

Sjuhäradsperspektiv 

Samverkan kommer att ske med alla kommuner i Boråsregionen och kommunernas näringsliv bjuds 
in till alla aktiviteter. Projektet samverkar generellt nära kommuner och kommunala bolag. 
Högskolan i Borås är en av Miljöbrons viktigaste samverkansaktörer i Sjuhärad och delfinansierar 
projektet. Samverkan sker även med övriga aktörer i innovationssystemet. Miljöbron har kontor i 
Textile Fashion Center.  

Förväntat resultat 

Miljöbron syftar till att stärka kompetensen hos både studenter på Högskolan i Borås, i det interna 
arbetet på högskolan men framförallt hos företagen i regionen. Kommunerna står inför flera 
utmaningar kopplade till tillväxt, demografisk uppsättning, hur tätbefolkade kommunerna är och hur 
attraktiva de och företagen är som arbetsgivare. Det förväntade är ett ökat inflöde av arbetskraft och 
kompetens inom hållbar utveckling till företag och kommuner i Boråsregionen. Projektet ska bidra 
med e-learningplattform, praktikanter och studentuppdrag som bidrar till en hållbar regional 
utveckling. 
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Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Kompetensförsörjning?    

Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna för företagen i Boråsregionen. Det är svårt att 
rekrytera kvalificerad arbetskraft med högre utbildning och satsningen på kompetensförsörjning 
genom att koppla ihop studenter från hela Västra Götalandsregionen med den eftersökta 
kompetensen som näringslivet i Sjuhärad behöver. Det kan vara ett sätt att öka inflödet av utbildad 
arbetskraft till Sjuhärad och öka kompetensen inom företagen. Projektet knyter en ung utbildad 
generation med befintliga företag och kommuner. Verksamheten syftar till att knyta samman 
akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Genom existerande nätverk och projektets styrgrupp 
kommer 7H Kompetens öka utbytet av studenter från Chalmers, GU, Högskolan i Väst och Högskolan 
i Skövde och underlätta inflödet av nödvändig kompetens till Boråsregionen. Samordning och 
samverkan med utbildningsväsendet ökar genom att projektets styrgrupp består av representanter 
för Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola.  

Kommentar 

Projektet 7H Kompetens svarar mot behovsanalysen genom ambitionen att koppla ihop 
Boråsregionens näringsliv och kommuner med ett större innovationssystem utanför Sjuhärad genom 
samverkan med Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola. Det finns en tydlig koppling 
mot Sjuhärads utmaning kring innovationsförmågan och detta projekt är det enda som öppnar upp 
ett samarbete med högskolor och universitet utanför Boråsregionen. Miljöbron är en etablerad 
organisation med fungerande arbetssätt och kontakter i Sjuhärad som kommer bidra till att 
underlätta genomförandet av projektet. Projektet innebär att företag matchas med studenter med 
kompetens som kan bidra till innovation, hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft. 
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Entreprenöriell skola    Förslag tilldelning: 0 kr 

Projektägare:  Ung Företagsamhet Älvsborg                                                                                                                                       
Sökt bidrag:  670 000 2020 680 000 2021 690 000 2022                                                                                                                                          
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31     

Insats: Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning är en av de utmaningar som identifierats i samband med den behovsdialog 
och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen att öka målstyrning 
och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen. 

Syfte                                                                                                                                                                    
Syftet med projektet är att fler gymnasieelever ska genomföra processutbildningen UF-företagande. 
Det syftar även till att entreprenörskapsutbilda stommen i allt lärande på gymnasiet. När det gäller 
lärarna är syftet att ge skolorna fler entreprenöriella lärare som kan driva UF-företagande inom sina 
respektive program. 

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta 

Insatsen kopplar an till området ”En region för alla” i den regionala utvecklingsstrategin VG2020 samt 
målet ”Utveckla samordningen inom utbildningssystemen för att möta framtidens kompetensbehov i 
den delregionala utvecklingsstrategin. Det är ett prioriterat mål i Boråsregionens tillväxt- och 
utvecklingsstrategi. 

Sjuhäradsperspektiv                                                                                                                                   
Samtliga kommuner berörs av verksamheten då samtliga kommuner har elever som driver UF-
företag. Ung Företagsamhet är aktiv på alla gymnasieskolor i Sjuhärad. Bollebygds berörs även 
eftersom UF-elever är bokförda i kommunen. Samverkan sker med kommunernas näringsenheter 
och regionens skolor. 

Förväntat resultat                                                                                                                                                 
En förväntad effekt av projektet som eftersträvas är en utökad kunskap hos deltagande elever och 
lärare kring entreprenörskap och UF-företagande. Målet är 750 deltagande elever och att 30 
gymnasielärare deltar i projektet. 

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Kompetensförsörjning?                              
Ung Företagsamhet är ett utbildningskoncept som syftar till ökat entreprenörskap. Verksamheten 
bedrivs i gymnasieskolorna och den långsiktiga förväntade effekten är ökat antal företag och ett 
stärkt näringsliv. Behovsanalysen pekar på ett stort behov av gymnasie- eller YH-utbildad personal 
ofta med inriktning mot produktion och avancerad tillverkning. Projektet kan indirekt och på längre 
sikt bidra till en stärkt arbetsmarknad i Boråsregionen.  

Kommentar                                                                                                                                                           
Det är något oklart beskrivet hur kopplingen mellan entreprenöriell förmåga leder till att studenter 
läser vidare. Insatslogiken är förhållandevis svag. Ung Företagsamhet har beviljats ett bidrag från 
Boråsregionen för den verksamhet som de ansöker om i detta projekt. Med anledning av detta så är 
förslaget att avslå denna ansökan.  
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   Ej kvalificerad 

 

Samverkan kring kompetensförsörjning och arbetsmarknad i Marks kommun 

Projektägare:   Marks kommun                                                                                                                                                   
Sökt bidrag:  1 460 000 2020 1 300 000 2021                                                                                                                                         
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31     

Insats: Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning är en av de utmaningar som identifierats i samband med den behovsdialog 
och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen att öka målstyrning 
och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen. 

Syfte 

I ansökan står att syftet med projektet och verksamheten behöver tydliggöras inför starten av 
projektet. Enligt kommunfullmäktiges beslut som anges i ansökan ska arbetet med 
arbetsmarknadsfrågor samlas till Barn- och utbildningsnämnden.  

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta 

Insatsen kopplar an till området ”En region för alla” i den regionala utvecklingsstrategin VG2020 samt 
målet ”Utveckla samordningen inom utbildningssystemen för att möta framtidens kompetensbehov i 
den delregionala utvecklingsstrategin. Det är ett prioriterat mål i Boråsregionens tillväxt- och 
utvecklingsstrategi. 

Sjuhäradsperspektiv 

Den gemensamma nyttan för Sjuhärad som anges är att fler personer kommer i arbete och bättre 
matchning mot bristyrken. Den nya arbetsmarknadsenheten vill samarbeta med arbetslivsenheten i 
Borås och i Svenljunga. 

Förväntat resultat 

Att fler personer kommer ut på arbetsmarknaden. 

Kommentar 

Ansökan om projektmedel uppfyller inte kriterierna för ett regionalt utvecklingsprojekt. Tillväxtmedel 
ska stimulera regional utveckling, tillväxt och samverkan inom prioriterade målfrågor i 
Boråsregionens utvecklingsstrategi. Medel kan inte användas internt för utveckling av ett företag, en 
kommun eller en organisation och tillväxtmedel ska inte finansiera ordinarie kommunal verksamhet 
enligt kriterierna. 
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    Bilaga 6 

 

Lokalekonomiska analyser för stärkt attraktionskraft   Förslag tilldelning:  173 000 kr 

Projektägare: Coompanion Sjuhärad Ekonomisk Förening                                                                                                                                                           
Sökt bidrag:    173 000 2020 391 000 2021 331 000 2022                                                                                                                                 
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31 

Insats: Sjuhärads attraktionskraft 

Sjuhärads attraktionskraft är en av de utmaningar som identifierats i samband med den behovsdialog 
och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen att öka målstyrning 
och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen.  

Syfte 

Syftet är att stärka Sjuhärads attraktionskraft, öka samarbeten mellan kommuner och områden samt 
att stärka invånarnas känsla av stolthet för sin hembygd. Med hjälp av verktyget LEA¨* och 
efterföljande processtöd ska lokala ekonomier stärkas, hittills outnyttjade möjligheter för näringsliv 
och besöksnäring ska identifieras och varje analys ska generera en rapport/handlingsplan som visar 
på vilket ekonomiskt utvecklingsutrymme som finns för att skapa nya arbeten, företag, underlag för 
lokala initiativ och stärkt besöksnäring, underlag för politiska beslut, underlag för åtgärdsprogram, 
underlag för att söka finansiering, underlag för att arbeta med nya finansieringsformer. 

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska bemöta 

Insatsen kopplar an till målet om ”En region som syns och engagerar” och målet att ”Satsa på en 
internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen” i den regionala 
utvecklingsstrategin (VG2020) samt målet om att ”Sjuhärad ska synas och sticka för att skapa intresse 
och framtidsmöjligheter” i den delregionala utvecklingsstrategin. 

Sjuhäradsperspektiv 

Samverkanspartners är samtliga kommuner i Sjuhärad. Kommunernas ansvariga för näringslivsfrågor 
och landsbygdsutvecklare är kontaktade om projektet. Samverkan kommer att ske genom att 
projektet inledningsvis inventerar intressanta evenemang, lokala initiativ och naturliga kluster inom 
geografiskt avgränsade områden. Denna inventering görs tillsammans med näringslivskontor, 
landsbygdsutvecklare och andra nyckelpersoner i samtliga kommuner. Då projektet har ett uttalat 
underifrånperspektiv kommer både näringsliv, föreningar, lokala krafter på orterna att vara viktiga 
samarbetspartners. Den gemensamma nyttan för Sjuhärad är lyfta fram och visa på vilka 
förutsättningar lokalsamhället erbjuder. De lokala ekonomier och resurser i Sjuhärad stärkas. 

Förväntat resultat 

En genomförd LEA med efterföljande framtagning av handlingsplan som med projektets hjälp sprids 
till övriga Sjuhärad ger kommunerna en förbättrad kännedom om varandras attraktionskraft. Genom 
ökad kännedom om lokala initiativ och resurser ökar möjligheterna till samverkansprojekt och 
samarbeten mellan olika geografiska områden i Boråsregionen. Projektet leder till en hållbar 
utveckling på landsbygden i Sjuhärad. 
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Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Sjuhärads attraktionskraft?   

För att kunna bibehålla en långsiktig utveckling är det viktigt för regioner att locka till sig människor 
och företag, och få dem att vilja stanna. Regionens förmåga att attrahera och behålla människor, 
oavsett om de ska bo, driva företag eller endast besöka är i hög grad sammankopplat med 
förutsättningarna för att ha en långsiktigt god utveckling. Boråsregionen ser ett behov av att arbeta 
för att stärka Sjuhärads attraktionskraft. Med Coompanions projekt lokalekonomiska analyser stärks 
och synliggörs de lokala initiativ och resurser som finns på mindre orter i Sjuhärad vilket bidrar att 
stärka platserna och tillhandahålla verktyg som gynnar en hållbar utveckling. 

Kommentar 

Projektet har ett tydligt underifrånperspektiv vilket är positivt. Det riktar in sig på lokala krafter och 
initiativ och bidrar till underlag för fortsatt planering av orternas utveckling. Ett verktyg för planering 
blir tillgängligt och LEA är en beprövad metod. Projektet handlar om att genomföra analyser och 
förstudier tillsammans med de som bor och verkar på orterna. Det är önskvärt att projektägaren 
beskriver hur resultaten ska användas för att det ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. 
Projektet riktar in sig på lokal platsutveckling på landsbygden i Sjuhärad och samverkan ska ske 
mellan civilsamhället, näringsliv och berörda kommuner. 

 

* LEA är ett verktyg för lokalekonomiska analyser som företrädesvis används av lokala utvecklingsgrupper. 
Detta statistiska underlag ger en uppfattning av förutsättningarna som lokalsamhället erbjuder. Underlaget ger 
en statistisk bild av invånare, aktörer och aktiviteter. Verktyget LEA är en viktig del i samhällets fortsatta 
utveckling. Dock ska den alltid användas med god lokalkännedom. 
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FOKUS Boråsregionen    Förslag tilldelning: 0 kr 

Projektägare: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund                                                                                                                                                         
Sökt bidrag:    350 000 2020 350 000 2021 350 000 2022                                                                                                                                 
Projektperiod: 2020-01-01-2022-06-30 

Insats: Sjuhärads attraktionskraft 

Sjuhärads attraktionskraft är en av de utmaningar som identifierats i samband med den behovsdialog 
och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen att öka målstyrning 
och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen.  

Syfte 

Fokus Boråsregionen syftar till att skapa en vi-anda i regionen bland olika aktörer. Det ska leda till 
nätverk över aktörsgränser och över kommungränser samt ge fördjupad kunskap hos aktörer i 
ämnen som inte är deras fokusområden men som är viktiga för den regionala utvecklingen. Det 
övergripande syftet är att stimulera samverkan och regional utveckling i Boråsregionen. 

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska bemöta 

Insatsen kopplar an till målet om ”En region som syns och engagerar” och målet att ”Satsa på en 
internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen” i den regionala 
utvecklingsstrategin (VG2020) samt målet om att ”Sjuhärad ska synas och sticka för att skapa intresse 
och framtidsmöjligheter” i den delregionala utvecklingsstrategin. 

Sjuhäradsperspektiv 

Alla kommuner ska vara representerade på Fokusdagen. Gemensamma utmaningar i utvecklingen av 
Boråsregionen och den gemensamma nyttan för Sjuhärad är det övergripande målet med dagen 
samt att skapa ett forum för samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor med helheten i 
fokus. 

Förväntat resultat 

Det förväntade resultatet är en samsyn kring utmaningar för den regionala utvecklingen där 
helheten, Sjuhärads bästa, är överordnad delarna. Temadagen ska leda till nya gränsöverskridande 
samarbeten och projekt. 

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Sjuhärads attraktionskraft?   

Boråsegionen ser ett behov av att arbeta för att stärka Sjuhärads attraktionskraft.  Attraktivitet är 
kopplat till möjligheterna att locka till sig investeringar till regionen, både nationellt men även 
internationellt. Idag saknas forum för dialog om regional utveckling tvärsektoriellt. Fokus-dagen ska 
bidra till att utveckla nätverk och samarbeten över gränserna för en hållbar regional utveckling och 
en attraktiv region. 
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Kommentar 

Det finns ett behov av forum för gemensam dialog och utmaningar och regional utveckling men 
projektet ryms inte ramen för ansökningar 2020 utan föreslås finansieras med andra medel. Ansökan 
är inte prioriterad i förhållande till övriga projektansökningar 2020. 
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  Förslag tilldelning: 240 467 kr med villkor 

Affärsutveckling för besöksnäring och event fd Ulricehamn en småstad i världsklass 

Projektägare: Näringsliv Ulricehamn AB                                                                                                                                                         
Sökt bidrag:  240 467 2020 690 933 2021 330 933 2022 630 467 2023                                                                                                                                            
Projektperiod: 2020-07-01-2023-06-30 

Insats: Sjuhärads attraktionskraft 

Sjuhärads attraktionskraft är en av de utmaningar som identifierats i samband med den behovsdialog 
och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen att öka målstyrning 
och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen.  

Syfte                                                                                                                                                                     
Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att Ulricehamn som en del av Boråsregionen ska vara 
en attraktiv kommun att leva och verka i. Syftet är även att positionera Ulricehamn som en attraktiv 
evenemangsort och stimulera små- och medelstora företag inom besöksnäringen att öka sin tillväxt. 

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska bemöta 

Insatsen kopplar an till målet om ”En region som syns och engagerar” och målet att ”Satsa på en 
internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen” i den regionala 
utvecklingsstrategin (VG2020) samt målet om att ”Sjuhärad ska synas och sticka för att skapa intresse 
och framtidsmöjligheter” i den delregionala utvecklingsstrategin. 

Sjuhäradsperspektiv                                                                                                                              
Ulricehamns kommun och Borås stad samverkar i projektet genom näringslivsbolaget NUAB och 
Borås TME. Nyttan med projektet är att stärka besöksnäringen genom ökat antal gästnätter vilket 
kan leda till ökad inflyttning. Nyttan är också att stimulera företagen till etableringar i regionen. Det 
saknas en beskrivning av den gemensamma nyttan för Boråsregionen som arrangör av stora 
idrottsevenemang. Det är endast två kommuner som direkt är involverade i projekt men det är 
främst utformat som en lokal satsning. 

Förväntat resultat                                                                                                                                                
Det förväntade resultatet av projektet är att antalet etableringar av företag i regionen jämfört med 
övriga Västra Götaland förväntas öka. Stoltheten hos invånarna i Sjuhärad förväntas också öka.  

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Sjuhärads attraktion?                                 
Stora idrottsevenemang som Världscupen i längdskidor har en attraktionskraft med möjlighet att 
locka till sig besökare och investeringar till regionen. Regionens besöksnäring spelar en viktig roll 
genom att fungera som ett ”skyltfönster” och att vara med och forma bilden av Sjuhärad som en 
plats man som besökare även vill leva och verka i. Världscupen i längdskidor i Ulricehamn har fått 
mycket publicitet och uppmärksammats både nationellt och internationellt. Det är lite oklart exakt 
vad som ska göras och det saknas en beskrivning av innehåll och teman i aktiviteterna. Målgrupp och 
resultat är vagt beskrivna och behöver förtydligas.  

Kommentar                                                                                                                                         
Evenemanget FIS Cross-Country World Cup, Världscupen i längdskidor i Ulricehamn har fått stor 
genomslagskraft och uppmärksamhet. Det har bidragit till att öka regionens attraktionskraft. 
Arrangörerna har tidigare fått bidrag för att stärka idrottsevenemanget men det har inte bidragit till 
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en ökad samverkan i Boråsregionen mellan de aktörer som arrangerar stora idrottsevenemang. 
Sjuhäradsperspektivet och den regionala utvecklingseffekten är svag. För att projektet ska få regional 
utvecklingseffekt behöver evenemangets framgångsfaktorer identifieras, dokumenteras och 
resultatet spridas. Det finns behov av aktiv samverkan med andra arrangörer av stora 
idrottsevenemang i Sjuhärad för utbyte av erfarenheter och samverkan över kommungränserna.  

 

*Bidrag beviljas under förutsättning att medel avsätts för att identifiera och dokumentera 
arrangemangets och värdskapets framgångsfaktorer och erfarenheter samt hur dessa ska spridas för 
att bidra till regional utveckling inom besöksnäringen i Boråsregionen  
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    Förslag tilldelning: 710 000 kr 

Hemester i Boråsregionen 

Projektägare: Borås TME AB                                                                                                                                                        
Sökt bidrag: 710 2020 710 000 2021 610 000 2022                                                                                                                                           
Projektperiod: 2020-07-01-2022-12-31 

Insats: Sjuhärads attraktionskraft 

Sjuhärads attraktionskraft är en av de utmaningar som identifierats i samband med den behovsdialog 
och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen att öka målstyrning 
och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen.  

Syfte 

Syftet med projektet är att öka besöksantalen på i första hand befintliga besöksmål i Boråsregionen 
och genom det skapa stärkt ekonomi och förutsättningar för vidareutveckling och nyinvesteringar. 
Det syftar vidare till hållbart resande inom delregionen genom att marknadsföra och främja 
paketering av de besöksmål som nås med hjälp av kollektivtrafik. 

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska bemöta 

Insatsen kopplar an till målet om ”En region som syns och engagerar” och målet att ”Satsa på en 
internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen” i den regionala 
utvecklingsstrategin (VG2020) samt målet om att ”Sjuhärad ska synas och sticka för att skapa intresse 
och framtidsmöjligheter” i den delregionala utvecklingsstrategin. 

Sjuhäradsperspektiv 

Syftet med projektet är att öka stoltheten hos invånarna och skapa en tydligare tillhörighet till vår 
delregion. Ett mål med projektet är att skapa en hållbar destination genom att främja semester på 
hemmaplan och lyfta fram möjligheterna att transportera sig kollektivt. Alla kommuner i 
Boråsregionen är representerade i projektet och styrgruppen. Projektet är en utveckling och 
följdeffekt av ett utvecklat samarbete i Sjuhärad kring besöksnäring. 

Förväntat resultat 

En förväntad långsiktig effekt är att samarbete och kunskapsutbyte mellan destinationer och aktörer 
inom ramen för detta projekt skapa möjligheter för nya samarbeten mellan aktörerna. En förväntad 
effekt är också ökad stolthet bland invånarna och att fler väljer en semester i Sjuhärad.  

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Sjuhärads attraktionskraft?   
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Boråsregionen ser ett behov av att arbeta för att stärka Sjuhärads attraktionskraft.  Attraktivitet är 
kopplat till möjligheterna att locka till sig investeringar till regionen, både nationellt men även 
internationellt. För att kunna bibehålla en långsiktig utveckling är det viktigt för regioner att locka till 
sig människor och företag, och få dem att vilja stanna. Regionens förmåga att attrahera och behålla 
människor, oavsett om de ska bo, driva företag eller endast besöka är i hög grad sammankopplat 
med förutsättningarna för att ha en långsiktigt god utveckling. Regionens besöksnäring spelar en 
viktig roll genom att fungera som ett skyltfönster och att forma bilden av Sjuhärad som en plats att 
besöka men även att leva och verka i. Att hemestra och främja en hållbar destination ligger i linje 
med Boråsregionens behov och utmaningar. 

Kommentar 

Projektet Hemester i Boråsregionen möter flera utmaningar i behovsanalysen och är ett nytt 
angreppssätt på samverkan kring utveckling av besöksnäringen. Mål och syfte är tydligt beskrivna 
men indikatorerna kan vara svåra att följa upp. Projektet är väl förankrat i kommunerna och ligger i 
linje med prioriterad insats och mål. Det är ett projekt med hållbar inriktning som stämmer väl in på 
de horisontella målen och prioriterad insats Sjuhärads attraktionskraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  ÄRENDE 7 
   
Handläggare Anna Laang Utfärdat 2019-10-15 
Telefon  0732-001173  
Epost  anna.laang@borasregionen.se Dnr 2019/SKF0186 

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020 - 2023 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
att anta föreslagen Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020 - 2023 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till ny delregional kulturplan för Boråsregionen för perioden 2020 – 2023 har tagits fram under 
året. Boråsregionens kulturplan samspelar med ”Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 
2020 – 2023”. Fyra målbilder har prioriterats för strategisk delregional kultursamverkan. Den regionala 
och den delregionala kulturstrategin ingår enligt överenskommelse i Kultursamverkansmodellen som 
syftar till att flytta kulturpolitiken närmare medborgarna. Kulturplan för Boråsregionen styr vilka 
kulturprojekt som ska beviljas delregionala projektmedel. 

Ärendebeskrivning 
Hösten 2018 inleddes arbetet med att ta fram en ny kulturstrategi och en ny kulturplan för Västra 
Götaland. Kulturplanen slås samman med Västra Götalandsregionens kulturstrategi och heter därför 
"Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023". I oktober 2019 beslutade 
Regionfullmäktige att anta den nya planen. I samband med denna process inleddes arbetet med att ta fram 
en ny delregional kulturplan för Boråsregionen. Den delregionala kulturplanen för Boråsregionen 
samspelar med den regionala genom Kultursamverkansmodellen och flernivåsamverkan.  
 
Kultursamverkansmodellen är till för att decentralisera inflytandet inom kulturpolitiken. Den är ett 
exempel på flernivåsamverkan mellan stat, regioner, kommuner, civilsamhälle, yrkesverksamma konstnärer 
med flera. Modellen möjliggör för regionerna att göra egna prioriteringar och skapar utrymme för 
regionala variationer. Kultursamverkansmodellen syftar till att flytta kulturpolitiken närmare medborgarna. 
Alla Sveriges regioner, utom Stockholms läns landsting, är del av modellen. 
 
Den delregionala kulturplanen har tagits fram av Boråsregionens olika kulturnätverk med kulturchefer, 
samordnare, bibliotekschefer och chefer för kommunernas musik- och kulturskolor. Syftet med planen är 
att fördjupa samarbetet mellan kommunerna i Sjuhärad för att skapa en långsiktig och hållbar utveckling 
av kulturen i området med tydligt fokus på prosumenten - vidgat deltagande. Det övergripande 
prioriterade målet i Boråsregionens utvecklingsstrategi är att främja en aktiv och nyskapande kulturregion 
för alla i hela Västra Götalandsregionen. Kultur som horisontellt perspektiv i kommunal verksamhet är ett 
ledmotiv i den delregionala kulturplanen. Kulturplan för Boråsregionen styr vilka kulturprojekt som 
beviljas delregionala projektmedel. 
 
Inom regional utveckling samverkar kulturen med bland annat mänskliga rättigheter, folkhälsa, 
kollektivtrafik, näringsliv, forskning och utbildning. Kulturen har starka kopplingar till dessa områden och 
därmed samhällsutvecklingen.  
 
 



 
 
De fyra prioriterade målbilderna för kultursamverkan i Boråsregionen är hämtade från den delregionala 
kulturpolitiska dialogen som genomfördes i november 2018. De prioriterade målbilderna för 
kultursamverkan perioden 2020 – 2023 är: Bibliotek och läsfrämjande, Kulturskolan – barn och ungas eget 
skapande, Offentlig konst och gestaltad livsmiljö, Hållbar platsutveckling – natur- och kulturarv, 
besöksnäring. Samverkan ska ske med folkbildning och civilsamhälle.  

Bilagor 
1. Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020 – 2023 

Ärendets gång 
2018-11-19 Delregional kulturpolitisk dialog 
2019-01-25 Delregional kulturkonferens 
2019-03-23 Workshop delregional kulturplan 
2019-09-06 Boråsregionens kulturnätverk 
2019-10-09 BH7 
2019-10-29 Presidium 
2019-11-08 Direktion 
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Boråsregionen
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund* arbetar för kommunernas gemensamma 
intressen och utvecklar gränsöverskridande samarbeten. De kommuner som samverkar 
är Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Varberg och 
Vårgårda. Kommunalförbundet arbetar med frågor som berör tillväxt och regional utveck-
ling, infrastruktur och transporter, kultur, miljö, samhällsplanering, utbildning samt social 
välfärd och hälsa. Målet är att skapa gränsöverskridande möten och främja samverkan, 
innovation och nytänkande. Samarbetet har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspek-
tiv, och har som mål att stärka Sjuhärad som ett bra område att bo, arbeta och leva i.

Boråsregionen och VGR (Västra Götalandsregionen) tecknar årligen en överenskommelse 
om samverkan och finansiering för att tillsammans uppfylla målen i den regionala 
utvecklingsstrategin VG2020 och Kultur strategi Väs-
tra Götaland. Enligt överenskommelsen finan-
sierar VGR:s kulturnämnd del av en tjänst 
för delregional kultursamverkan samt 
medel till kulturutvecklingsprojekt som 
ska skapa delregionalt mervärde, stärka 
den kulturella infrastrukturen och stärka 
samverkan med övriga tillväxtområden.

MARK

BOLLEBYGD

VÅRGÅRDA

BORÅS

ULRICEHAMN

HERRLJUNGA

TRANEMO

SVENLJUNGA

De kommuner som samverkar är Bollebygd, 
Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn, Varberg och Vårgårda.
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Kultur: ett horisontellt perspektiv
Kultur ska vara ett horisontellt perspektiv i all kommunal verksamhet och planering, jämsides 
med jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och internationalisering. Kultur ska vara närvarande 
i alla kommunala beredningar och en självklar del av samhällsplaneringen. De kommunala för-
valtningarnas övergripande samhällsplanering bygger på dialog med medborgarna där kulturen 
ska bidra till att lyfta fram och stärka mjuka värden, kreativa lösningar och skapa ett attraktivt 
samhälle att bo, leva och verka i. Det kulturella perspektivet bör skrivas in redan i målbeskriv-
ningen av nya projekt och i den kommunala planeringen. 

Kommunerna står för den största delen av kulturens resurser i regionen och har det kulturpo-
litiska ansvaret för huvuddelen av den offentligt finansierade kulturverksamheten i regionen. 
Varje kommun beslutar om sin kulturpolitiska inriktning. All kulturverksamhet äger rum i en 
kommun.

Borås är i kraft av sin storlek och profil som kulturkommun motorn i kulturutvecklingen i Bor-
åsregionen. Kultursatsningarna med internationell lyskraft i Borås bidrar till att regionen blir 
attraktiv och dynamisk vilket leder till en positiv utveckling för alla kommuner i Sjuhärad. I 
Borås finns resurser i form av institutioner med regionala uppdrag som Textilmuseet och Borås 
Konstmuseum, Stadsteatern och Regionteater Väst, Högskolan och Science Park med forskning 
och utveckling. Borås internationella skulpturbiennal och Street Art-festivalen No Limit lockar 
konstnärer och besökare från många länder. Det textila klustret med bas i Textile Fashion Center 
skapar en kreativ mötesplats med företag, studenter, forskning, kulturskola, textilmuseum och 
evenemang som är en resurs för hela regionen. 2021 firar Borås stad 400-årsjubileum med sto-
ra satsningar på kultur som hela delregionen kommer att delta i och kraftsamla kring. 

I övriga kommuner finns kulturprofilskapande verksamheter som exempelvis Rydals museum 
(Mark), Kalvfestivalen (Svenljunga), Kultursystem Uddebo och Limmared med Glasets Hus (Tra-
nemo), Bildernas stad (Vårgårda). Ulricehamns kommun arbetar framgångsrikt med Street Art 
och offentlig gestaltning i samhällsplaneringen. Bollebygd satsar på samtida konst i BOY Konst-
hall – ett konstnärsdrivet initiativ. Orten Fåglavik i Herrljunga är en plats som utvecklas med 
kultur och kreativitet som drivkraft.

 Kultur är närvarande i alla 
kommunala beredningar och en 

självklar del av samhällsplaneringen.

*Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för kommunerna 
Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till 
förbundet enligt särskilt avtal. Förbundet bildades samtidigt som Västra Götalandsregionen (VGR) och är ett av fyra kommu-
nalförbund i Västra Götaland med uppgift att ta tillvara medlemskommunernas intressen i delregionen. Antalet invånare i 
Boråsregionen, inklusive Varberg, uppgår till 280 000.
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Barnperspektiv
I Boråsregionen ska barnperspektivet genomsyra regionens kulturutveckling. Utgångspunkten 
är FN:s barnkonvention som blir lag 2020. Barnen ska mötas och komma till tals genom de ka-
naler som regionens kulturverksamheter erbjuder. Samverkan ska ske i former som tar barnens 
behov och åsikter tillvara. Medarbetare och personal ska fortbildas i konsten att möta och ställa 
rätt frågor till barnen.
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Kulturstrategi Västra Götaland
Hösten 2018 genomfördes samrådsprocesser som en del av arbetet med att formulera en ny 
regional kulturstrategi/plan för perioden 2020 – 2023. Kulturstrategi Västra Götaland utgår från 
två principer, armkrok och armlängds avstånd, genom vilka den understryker vikten av samver-
kan respektive tillit. Principerna bygger på insikten att alla goda krafter måste samverka för att 
nå önskade resultat, och att det är kulturens utövare som driver den konstnärliga utvecklingen. 
Tillsammans med delregioner och kommuner bidrar VGR:s kulturnämnd till utvecklandet av 
kulturens infrastruktur i regionen, ett sammanhållande och sammanhängande nät av kultur-
verksamheter. I det arbetet gäller det att vara observant på de ”megatrender” - som exempelvis 
digitaliseringen, klimathotet, växande samhällsklyftor - som både begränsar och skapar möjlig-
heter för kulturpolitiken. Fem perspektiv är vägledande för Västra Götalandsregionens kultur-
politik: demokratisk öppenhet, konstnärlig kvalitet, social relevans, ekonomisk potential och 
regional profilering. För att dessa ska bli verklighet utpekas fem områden som strategiska och 
av särskild vikt. 

Under perioden 2020-2023 fokuseras särskilda uppgifter: 

•  Vidga deltagandet. Fokus 2020–2023: Öka deltagandet i kulturlivet och 
stärka barns rättigheter 

•  Gynna nyskapande. Fokus 2020–2023: Stärka konstnärers villkor och 
erkänna ideella krafter 

• Utveckla kapaciteter. Fokus 2020–2023: Samverka över politikområden 

• Nyttja tekniken. Fokus 2020–2023: Stärka den digitala kompetensen 

•  Öka internationaliseringen. Fokus 2020–2023: Ta tillvara befintliga kon-
takter och kunskaper

Kulturstrategi Västra Götaland utgår från två 
principer, armkrok och armlängds avstånd, 

genom vilka den understryker vikten av 
samverkan respektive tillitsstyrning.
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Delregional kulturpolitisk dialog
I samband med samrådsprocesserna under arbetet med Kulturstrategi Västra Götaland genom-
fördes i Boråsregionen fyra delregionala kulturpolitiska dialoger. Syftet var att identifiera ge-
mensamma ambitioner, prioriteringar och potentiell samverkan ur ett regionalt helhetsperspek-
tiv. Fokus var varje invånares rätt till delaktighet i och tillgång till konst och kultur. Underlaget 
för dialogen utgjordes av svaren på en enkät där kommuner och kommunalförbund angav vilka 
områden (i politiskt förankrade dokument, kulturplan eller motsvarande) som är intressanta för 
utveckling tillsammans med VGR under strategi-/planperioden. 

Kommunerna i Boråsregionen lyfte fem prioriterade områden för kultursamverkan: 

• Bibliotek och läsfrämjande

• Kulturskolan

• Offentlig konst och gestaltad livsmiljö

• Platsutveckling och besöksnäring

• Folkbildning och civilsamhälle
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Bibliotek och läsfrämjande
Biblioteken vill verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskaps-
förmedling och fri åsiktsbildning, främja litteraturens ställning och intresset för bildning och kul-
turell verksamhet. Biblioteksverksamheten är lagstadgad på både regional och kommunal nivå. 

Biblioteken är en förutsättning för samhällsutveckling och navet där människor möts och 
lösningar hittas. Biblioteken i Sjuhärad arbetar horisontellt med alla delar av samhället, värnar 
demokratin och utmanar egna gränser. Biblioteket ska vara ett tryggt rum, där alla får plats.

Biblioteken i Sjuhärad vill öppna dörrar till andra världar och göra den värld vi lever i mer för-
ståelig. Biblioteken vill stärka individers självkänsla och ge möjlighet till delaktighet i samhället. 
Genom ett vidgat deltagande vill biblioteken ta tillvara individers kreativitet och skaparlust, 
tillsammans med användarna skapas innehållet på biblioteken.

Biblioteken i Sjuhärad utvecklas i ett nära samarbete för att nå så många som möjligt och för 
att erbjuda bästa möjliga service. Biblioteken i Sjuhärad vill samverka kring bibliotekskatalog, 
fortbildning, program och projekt.

Läsfrämjande är ett av bibliotekens huvuduppdrag, läsförståelse är ett fundament för det de-
mokratiska samhället. Biblioteken i Sjuhärad vill fortsätta att arbeta tillsammans med läsfräm-
jande, ett sätt skulle kunna vara ett gemensamt medieutbud, liknande samarbeten finns redan 
på andra håll i Västragötalandsregionen.

Boråsregionen vill

• ·Skapa ett regionalt bibliotekskluster med ett gemensamt medieutbud

• Främja bibliotekens roll i samhällsutvecklingen

• I linje med barnkonventionen arbeta för att vidga deltagandet och medskapandet

 Biblioteken är en förutsättning för  
samhällsutveckling och navet där 

människor möts och lösningar hittas.
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Kulturskolan – barn och ungas eget skapande
Visionen för samverkan mellan kulturskolorna i Boråsregionen är ”Sjuhärad – gränslösa musik- 
och kulturskolor för ett brett och rikt kulturliv i Boråsregionen”. 

Kulturskolorna vill spegla den tid vi lever i och kulturskolorna ska vara platsen där barnen i 
Sjuhärad upptäcker estetiska uttrycksformer och utvecklar sin skapande förmåga. Det är viktigt 
att barnen som deltar i kulturskolornas verksamhet har roligt, känner sig viktiga och delakti-
ga och inkluderade i verksamheten. Tillsammans utvecklar kulturskolorna kompetenser och 
organiserar sig och lär av varandra. De samverkar med kulturförvaltningar, föreningsliv, skolor 
och högskolor, det fria kulturlivet och kulturinstitutioner nationellt och internationellt. Regional 
samverkan leder till ett bredare utbud av estetiska uttryck för barn och ungdomar. Samarbete 
över kommungränserna bidrar till kompetensförsörjning.

Boråsregionen vill

•  Utveckla kompetenser. Vi organiserar oss och lär av varandra, kreativitet och goda 
idéer uppmuntras och tas tillvara. Vi är i framkant och använder ny teknik och media.

•  Samverka med kulturförvaltningar, föreningsliv, skolor och högskolor, det fria kultur-
livet och kulturinstitutioner, regionalt och internationellt. Regional samverkan leder 
till ett bredare utbud av estetiska uttrycksformer för våra ungdomar; vi utvecklar 
kapaciteter.

•  Möjliggöra att alla barn får möta kulturskolan. Som kreativ motor i regionen synliggör 
kulturskolan de ungas kultur. Vi vidgar deltagandet.

•  Vara en kulturskola med tydlig röst för alla barn och ungdomar. Vara attraktiva och 
kreativa mötesplatser. Vara med och leda och påverka utvecklingen.
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Offentlig konst och gestaltad livsmiljö 
Konst som placeras i stadsrummet är tillgänglig för alla. Att möta konst på ett naturligt sätt i 
vardagen, ger upplevelser och kan öppna för samtal och reflektion. Borås har profilerat sig som 
en skulpturstad och som ett centrum för offentlig konst av internationell dignitet. Skulpturtemat 
och den offentliga konsten har stor utvecklingspotential för kommunerna i Sjuhärad med Borås 
som naturligt centrum. Att utveckla samverkan kring offentlig konst i Sjuhärad bidrar till regio-
nal utveckling. 

Boråsregionen är profilerad som en viktig nod för form- och designområdet i Västra Götaland. 
Västra Götalandsregionen arbetar för att regionen ska bli en nod för form och design med Tex-
tilmuseet, Röhsska museet och Rörstrands museum i samverkan.

Målbild: Sjuhärad är ett nationellt och internationellt uppmärksammat centrum för offentlig 
konst och design i alla dess former och uttryck.

Boråsregionen vill

• Utveckla nytänkande publikarbete för alla åldrar 

• Lyfta konst och kultur i Sjuhärad med anledning av Borås 400-årsjubileum 2021

• Anordna konstbiennaler med samarbeten mellan kommunerna 

• Bjuda in internationella konstnärer till utställningar och residens 

• Göra invånare och besökare till aktiva medskapare i konst- och kulturlivet 

• Tillämpa en-procentsregeln* konsekvent vid kommunala investeringar

Målbild: Sjuhärad är ett nationellt 
och internationellt uppmärksammat 

centrum för offentlig konst och design i 
alla dess former och uttryck.

*  En-procentregeln innebär att minst en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, 
infrastruktur och offentliga miljöer ska investeras i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning.
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Hållbar platsutveckling – natur- och  
kulturarv, besöksnäring
Långsiktig och hållbar platsutveckling kräver bred samverkan mellan aktörer på platsen. En 
förutsättning är att regionala stödfunktioner samordnas utifrån platsens specifika behov. Det 
civila samhället spelar stor roll som motor för idékraft och engagemang inom platsutveckling. 
Regionens projekt stöder platsutveckling som stärker mindre orters näringsliv, som inkluderar 
besöksnäringen, serviceutbud och attraktivitet. För en långsiktigt hållbar platsutveckling krävs 
en bred samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer på platsen. En hållbar 
platsutveckling kräver samverkan med invånarna och att deras behov och visioner tas tillvara.

Kunskapen om att kultur kan bidra till utveckling av en plats och öka kvaliteten i andra sektorer 
är inte tillräckligt spridd bland beslutsfattare. Istället för att konkurrera om resurser kan både 
kulturen och andra verksamheter som äldreomsorg, integration, skola och turism dra nytta av 
samverkan över sektorsgränser. Idag pratas det mycket om platsutveckling och kreativa näring-
ar. Städer, kommuner och orter drömmer om att en kreativ utveckling skall uppstå på just deras 
plats. I verkligheten sker det sällan av en slump. Vill man att enskilda initiativ skall få ett genom-
slag kräver det ett långsiktigt arbete och att man tar sin utgångspunkt i den specifika platsens 
förutsättningar och aktörer. Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden samordnar 
sig för att tillsammans stödja kulturdriven platsutveckling genom att b l a stödja utvecklingen 
av kultursystem. Kultursystem innebär att enskilda verksamheter inom ett geografiskt områ-
de tillsammans bildar en miljö för att i samverkan utveckla platsens kulturella identitet, utbyta 
kompetenser och därmed stärka orten/platsens ekonomiska potential.

Målbilden för platsutveckling i Boråsregionen är att i Sjuhärad möts människor i tid och rum. 
Kultur- och naturarvet ska vara en självklar del av samhällsutvecklingen. 

Boråsregionen vill

•  Arrangera utbildningar, kompetensutveckling kring samhällsplanering/
utveckling

• Utveckla samarbeten mellan kommunerna inom platsutveckling

• Öka tillgängligheten genom att verka för digitalisering av kulturarvet

• Öka förståelsen för kulturens plats i samhället

•  Främja samverkan mellan kultur och besöksnäring för att öka Sjuhärads 
attraktionskraft.

Målbilden för platsutveckling i Boråsregionen 
är att i Sjuhärad möts människor i tid och rum. 
Kultur- och naturarvet ska vara en självklar del av 
samhällsutvecklingen. 
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Folkbildning och civilsamhälle
Samverkan med folkbildning och civilsamhälle är ett prioriterat område för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund. Studieförbunden är en möjliggörare som skapar förutsättningar 
och mötesplatser med ett lokalt engagemang i civilsamhället. Folkbildningen skapar förutsätt-
ningar för invånarna att ta del av det livslånga lärandet. Inom ramen för folkbildning är varje 
individs kunskap värdefull och skapar förutsättningar för gemensamt lärande, gemenskap och 
sammanhang. Civilsamhället i Boråsregionen är en resurs för ett aktivt och brett kulturutbud.

Boråsregionen vill

• Skapa möten över de gränser som kan sättas av funktionsvariationer eller bakgrund

• Främja ungdomars delaktighet

• Bevara kulturarvet inom byggnadsvård, textil, musik

• Skapa förutsättningar för upplevelser inom konst och kultur

• Verka för demokrati och alla människors lika värde
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Kulturpolitiken
”Målen för kulturpolitiken är att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft 
med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativi-
tet, mångfald och konstnärlig utveckling ska prägla samhällets utveckling.”

Den nationella kulturpolitiken syftar till att främja ett levande och oberoende kulturliv. Politik-
området omfattar konstnärernas villkor och människors tillgång till kultur i alla dess former samt 
hur kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas. 

Konst och kultur bygger attraktiva samhällen, gemenskap, företag, innovationer och god hälsa 
- men det är inte därför konsten finns. Den finns för att påminna oss om och på samma gång 
ifrågasätta vad det är att vara människa. 

I Boråsregionen hanteras kulturutvecklingsfrågorna parallellt med andra tillväxtfrågor (närings-
liv, forskning, utveckling samt arbetsliv), vilket innebär att kulturen får genomslag i övriga sekto-
rer på ett naturligt sätt. Möten genomförs löpande med företrädare för kommuner och organi-
sationer med målet att lyfta fram gemensamma frågeställningar och sätta igång samarbeten.

Kommunalförbundets uppgift är att skapa nya partnerskap/nätverk som stärker och lyfter fram 
kulturens betydelse i delregionalt utvecklingsarbete tillsammans med aktörer från utbildning, 
kultur, näringsliv och civilsamhälle. Kommunalförbundet arbetar strategiskt med kulturutveck-
lingsfrågor.

I Boråsregionen är ett prioriterat mål för regional utveckling att främja ett aktivt och nyskapan-
de kulturliv för alla. Kulturen i Boråsregionen ska synas och sticka ut, väcka intresse och skapa 
framtidstro.

Syftet med delregional kultursamverkan är att fördjupa samarbetet mellan kommunerna i Bor-
åsregionen för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av kulturen med invånarna som med-
skapare i kulturutbudet. 

Boråsregionens kulturplan är styrande för projekt och förstudier som söker medel från förbun-
det. Den delregionala kulturplanen är en del av Kultursamverkansmodellen och samspelar med 
Kulturstrategi Västra Götaland under perioden 2020 - 2023. 

”Målen för kulturpolitiken är att kulturen ska vara 
en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 
yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet 
att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och 
konstnärlig utveckling ska prägla samhällets utveckling.”
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Kultursamverkansmodellen
Kultursamverkansmodellen är till för att decentralisera inflytandet inom kulturpolitiken. Den 
är ett exempel på flernivåsamverkan mellan stat, regioner, kommunalförbund och kommuner,  
och förutsätter även dialog med det civila samhället, yrkesverksamma konstnärer och organi-
sationer. Modellen möjliggör för regionerna att göra egna prioriteringar och skapar utrymme 
för regionala variationer. Kultursamverkansmodellen syftar till att flytta kulturpolitiken närmare 
medborgarna. Alla Sveriges regioner, utom Stockholms läns landsting, är del av modellen.

Regioner tar i samverkan med kommuner och kommunalförbund fram en flerårig regional 
kulturplan. Samråd ska ske med civilsamhälle och kulturskapare. Genom att den reglerar det 
statliga stödet till regional kulturverksamhet är kultursamverkansmodellen central för ett vitalt 
regionalt kulturliv.
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Samråd och samverkan
Samverkan och samråd är en förutsättning för att stärka utvecklingen i regionen och det ska ske 
med lokala, regionala och nationella parter. Syftet med en gemensam delregional kulturplan är 
att fördjupa samarbetet mellan kommunerna i delregionen för att skapa en långsiktigt hållbar 
utveckling av kulturen i området. Utgångspunkten för den regionala samverkan och tillväxtmed-
len är att de ska bidra till Sjuhärads utveckling och tillväxt inom prioriterade målområden uti-
från den regionala strategin VG2020 och den regionala kulturstrategin och kulturplanen. Detta 
ska ske gemensamt eftersom samarbete åstadkommer större effekter än enskilda insatser. Den 
gemensamma nyttan i Sjuhärad är vägledande.

Boråsregionen ingår i kultursamverkansmodellen och samverkar med Västra Götalandsregio-
nen och övriga kommunalförbund. Kommunalförbundet samverkar med medlemskommunerna 
i en rad strategiska utvecklingsfrågor och uppdraget innebär att tillgodose den gemensamma 
nyttan i Sjuhärad – det delregionala mervärdet. Samverkan inom kulturområdet sker på flera 
plan och i olika nätverk. Inom ramen för samverkan i Boråsregionen finns nätverk med kommu-
nala tjänstemän – kulturchefer, bibliotekschefer, musik- och kulturskolechefer och kommunenas 
kultursamordnare. 
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Uppföljning och utvärdering
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund rapporterar årligen till Västra Götalandsregionen 
koncernavdelning kultur om utvecklingsprocesser och insatser som genomförts inom ramen för 
kultursamverkansmodellen. Slutrapporten presenteras för förbundets politiska beredning för 
hållbar regional utveckling. En årlig uppföljning av samverkan genomförs tillsammans med med-
lemskommunerna och de kommunala kulturnätverken. Kulturnätverken följer upp och utvärde-
rar de regionala utvecklingsinsatserna och målen i den delregionala kulturplanen. Utvärdering-
en sammanställs i en rapport och bilägges kommunalförbundets årsredovisning.

Bilagor
1. Vision för bibliotekssamverkan

2. Vision Sjuhärad gränslösa musik- och kulturskolor

Kontakt
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2 
506 30 BORÅS 

info@borasregionen.se 

http://www.borasregionen.se
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Biblioteken i Sjuhärad – demokratins väktare 

- för en stark Boråsregion där alla får plats 

Vi är möjliggörare, vi arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga. Vi är navet där det 

händer, dit det är självklart att gå för att få hjälp, utveckla sin idé tillsammans med andra eller för 

att få inspiration.  

 

Vi tar plats: Biblioteken är en förutsättning för samhällsutveckling och navet där människor möts och 

lösningar hittas. Vi arbetar horisontellt med alla delar av samhället, vi värnar demokratin och 

utmanar våra egna gränser. Biblioteken är ett tryggt rum, där alla får plats. 

Vi öppnar dörrar: Vi öppnar dörrar till andra världar och gör den värld vi lever i mer förståelig. Vi 

stärker individers självkänsla och ger möjlighet till delaktighet i samhället. Genom ett vidgat 

deltagande tar vi tillvara individers kreativitet och skaparlust, tillsammans med våra användare 

skapar vi innehållet på biblioteken. 

Vi utvecklas: Biblioteken i Sjuhärad utvecklas i ett nära samarbete för att nå så många som möjligt 

och för att erbjuda bästa möjliga service. Biblioteken i Sjuhärad samverkar kring katalog, fortbildning, 

program och projekt. 

 



 

 

 

 



 En gemensam vision

Sjuhärad – gränslösa Kultur-  
och musikskolor

för ett brett och rikt kulturliv i Boråsregionen
”Vi speglar tiden vi lever i” – Platsen där Sjuhärads barn och unga upptäcker estetiska uttrycks- 
former och utvecklar sin skapande förmåga. Har kul, känner sig viktiga, delaktiga och inkluderade.

Att uppleva, skapa, inspireras, utvecklas och samverka är vår verksamhetsidé.

Tillsammans
Vi utvecklar kompetenser. Vi organiserar oss och lär av varandra, kreativitet och goda idéer 
uppmuntras och tas tillvara. Vi är i framkant och använder ny teknik och media.

Vi samverkar. Med kulturförvaltningar, föreningsliv, skolor och högskolor, det fria kulturlivet och 
kulturinstitutioner, regionalt som internationellt. Regional samverkan leder till ett bredare utbud av 
estetiska uttrycksformer för våra ungdomar. Vi utvecklar kapaciteter. 

Vi möjliggör. Alla barn möter kulturskolan. Som kreativ motor i regionen synliggör kulturskolan 
de ungas kultur. Vi får kompetensförsörjning genom samarbete över kommungränserna. Vi vidgar 
deltagande. 

Vi vill. En kulturskola med tydlig röst för ökad legitimitet. Stödja oss i Barnkonventionens artikel 
31: Rätt till lek, vila, fritid och kultur. Vara attraktiva och kreativa mötesplatser. Vi är med, leder och 
påverkar utvecklingen.



 
 
  ÄRENDE 8 
   
Handläggare Linda Bergholtz Utfärdat 2019-10-18 
Telefon  0729-649697  
Epost  linda.bergholtz@borasregionen.se Dnr 004 

Delårsbokslut 2019 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
att för egen del godkänna upprättat förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2019 för 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och 
 
att översända densamma tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna  
 

Ärendebeskrivning 
Förbundet bedriver basverksamhet, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med 
Västra Götalandsregionen. I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, 
Medarbetarcentrum, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg.  
 
Medarbetarcentrum och Navet science center finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna och 
förs därför som egna enheter i den interna redovisningen. Detta gäller även Närvårdssamverkan som 
finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.  
 
Business Region Borås har tidigare redovisats tillsammans med förbundskansliet men är från och med 
2019 en egen enhet. 
 
Sammanfattningsvis har kommunalförbundet per 31 augusti ett utfall om 30 202 tkr.  
 
Periodiserat utfall för samtliga verksamheter visar på ett underskott om 1 145 tkr fördelat på  
 
Kansliet inkl. tillväxtmedel  underskott 1 028 tkr  
Business Region Borås  underskott 23 tkr 
Medarbetarcentrum   överskott 33 tkr  
Navet science center  underskott 133 tkr  
Närvårdssamverkan  överskott 6 tkr  
 
Det negativa utfallet på kansliet förklaras av kostnaden för att försäkra den förmånsbestämda 
ålderspensionen, FÅP, periodiserat. Total påverkan 2019 inklusive löneskatt är 1 875 tkr. Underskottet på 
Navet science center beror på minskad försäljning av kompetensutvecklingsinsatser. 
 
Prognos för hela förbundets verksamhet är ett underskott om 1 000 tkr i förhållande till budget, vilket inte 
motsvarar den ökade kostnaden för FÅP på 1 875 tkr. Den största förklaringen till detta är 
anläggningsindexkostnaden för E20. Denna blev under 2018 betydligt högre än prognosticerat och därför 
avsattes 1 000 tkr i årets budget som säkerhet. Kostnaden för 2019 beräknades vid delåret stanna på ca 
300 tkr.  
 
 



 
 
Efter delårsbokslutets färdigställande har Trafikverket skickat ut ny information där det framgår att 
kostnaden beräknas bli 480 tkr för helåret. 
 
Kansliet prognosticerar ett underskott om 750 tkr och Navet science center ett underskott om ca 250 tkr 
till följd av minskad försäljning av kompetensutveckling. Närvårdssamverkan prognosticerar ett överskott 
om ca 350 tkr. Detta förklaras av de 755 tkr som flyttades med från 2018. Ett eventuellt överskott 
överflyttas i sin helhet till 2020 enligt beslutad styrmodell för Närvårdssamverkan. Övriga verksamheter 
prognosticerar ett nollresultat.  

Bilagor 
Delårsbokslut 2019 Mål och ekonomi 
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Organisation och verksamhetsidé 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för 
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs 
kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning 
som beslutats av medlemskommunerna.  
 
I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center 
samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.  
 
Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt tillsatta ledamöter. 
Dessutom adjungeras de partier som inom förbundsområdet eller i enskild kommun uppnått en viss 
röststyrka och som inte annars är företrädda. 
 
De två beredningsgrupperna Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och Kompetens arbetar med 
strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina 
verksamhetsområden. 
 
Det finns även en politisk styrgrupp för Navet science center och ett delregionalt politiskt samråd för 
Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. 
 
Förbundet utser Sjuhärads representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för 
VästKom. 
 
Sammanfattningsvis ska förbundet 
- Stärka Boråsregionen som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion 
- Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning 
- Samverka med nationella organ, Västra Götalandsregionen samt andra myndigheter och organisationer 

på regional nivå 

1.1.1 Mål 

Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett 
bra område att bo, arbeta och leva i.  
 
Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande 
möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.  

1.1.2 Verksamhet och finansiering 

Förbundet bedriver basverksamhet, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med Västra 
Götalandsregionen.  
 
Förbundskansliet bistår de politiska organen och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra 
myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och 
kompetensförstärkningar. 
 
Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp 
utveckling inom de kommunala verksamhetsområdena deltar förbundet i tjänstemannagrupper på delregional, 
regional och nationell nivå. 
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Verksamhet Finansiering 
Förbundskansli samt tillväxtmedel Medlemsavgift 78 kr/invånare, varav 2 kr/invånare till VästKom 

och 37 kr/invånare till tillväxtmedel. Varberg 11 kr/invånare 
Business Region Borås Medlemsavgift 6 kr/invånare 
Medarbetarcentrum Medlemsavgift samt försäljning av tjänster 
Navet science center Medlemsavgift, Skolverket, Västra Götalandsregionen, sålda tjänster, 

temporära projektmedel  
Närvårdssamverkan Medlemsavgift 5,06 kr/invånare (50 %), Södra Hälso- och 

sjukvårdsnämnden 50 % 
 
Medarbetarcentrum och Navet science center finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna och förs 
därför som egna enheter i den interna redovisningen. Detta gäller även Närvårdssamverkan som finansieras 
av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.  
 
Business Region Borås har tidigare redovisats tillsammans med förbundskansliet men är från och med 2019 
en egen enhet. 

1.2 Händelser av väsentlig betydelse 
Enligt beslut i Direktionen 2018-10-26 har förbundet försäkrat den förmånsbestämda ålderspensionen, FÅP, 
from 2019-01-01. Enligt samma beslut ska kostnaden för inlösen av pensionsskulden belasta eget kapital. 
Total påverkan på resultatet 2019 inklusive löneskatt är 1 875 tkr.  
 
Till följd av personalförändringar har driften av Business Region Borås överförts till Borås Stad genom 
tjänsteköp. Driftsansvaret gäller till och med mars 2020. Huvudmannaskapet för verksamheten åvilar 
fortfarande Boråsregionen.  

1.3 Utfall per 31 augusti 2019   
Sammanfattningsvis har kommunalförbundet per 31 augusti ett utfall om 30 202 tkr.  
 
Periodiserat utfall för samtliga verksamheter inom förbundet visar på ett underskott om 1 145 tkr fördelat på  
 
Kansliet inkl. tillväxtmedel underskott 1 028 tkr  
Business Region Borås  underskott 23 tkr 
Medarbetarcentrum   överskott 33 tkr  
Navet science center  underskott 133 tkr  
Närvårdssamverkan  överskott 6 tkr  
 
Det negativa utfallet på kansliet förklaras av kostnaden för den förmånsbestämda ålderspensionen 
periodiserat, se 1.2. Underskottet på Navet science center beror på minskad försäljning av 
kompetensutvecklingsinsatser 

1.4 Prognos och förväntad utveckling 2019 
Prognos för hela förbundets verksamhet är ett underskott om 1 000 tkr i förhållande till budget, vilket inte 
motsvarar den ökade kostnaden för FÅP på 1 875 tkr, se 1.2. Den största förklaringen till detta är 
anläggningsindexkostnaden för E20. Denna blev under 2018 betydligt högre än prognosticerat och därför 
avsattes 1 000 tkr i årets budget som säkerhet. Kostnaden för 2019 beräknas dock stanna på ca 300 tkr. 
 
Kansliet prognosticerar ett underskott om 750 tkr och Navet science center ett underskott om ca 250 tkr till 
följd av minskad försäljning av kompetensutveckling. Närvårdssamverkan prognosticerar ett överskott om ca 
350 tkr. Detta förklaras av de 755 tkr som flyttades med från 2018. Ett eventuellt överskott överflyttas i sin 
helhet till 2020 enligt beslutad styrmodell för Närvårdssamverkan. Övriga verksamheter prognosticerar ett 
nollresultat.  
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1.5 Balanskravsutredning utifrån helårsprognos  
Kommunalförbundet prognosticerar ett negativt ekonomiskt resultat för 2019 om 1 000 tkr. Förbundet 
använder inte resultatutjämningsreserv (RUR). Enligt beslut i Direktionen 2018-10-26 ska kostnaden för 
inlösen av pensionsskulden tas från eget kapital.  
 
Beräkning av balanskravsresultat  
Belopp i tkr  
Årets resultat enligt resultaträkningen   - 1 000  
Reducering realisationsvinster                                   0   
Balanskravsresultat     - 1 000 

1.6 God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god ekonomisk 
hushållning. Ur ett verksamhetsperspektiv ska förbundet bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning. 
 
Direktionen har i beslut fastställt att verksamhetens omslutning och karaktär bedöms motivera ett eget 
kapital för förbundskansliet om cirka 4 000 tkr. Navets styrgrupp har bedömt att ett eget kapital om 10 % är 
motiverat. Utöver beslut om eget kapital ska den samlade verksamheten även uppnå minst ett nollresultat. 
 
Sammantaget prognosticerar förbundet ett negativt resultat om 1 000 tkr. Det negativa resultatet är i sin 
helhet en effekt av Direktionens beslut att försäkra den förmånsbestämda ålderspensionen, vilket påverkar 
resultatet med 1 875 tkr. I beslutet framgår att kostnaden ska belasta det egna kapitalet 2019.   
 
En samlad analys av förbundets prognos över det ekonomiska resultat för 2019 innebär att verksamheten i 
sin helhet redovisar ett positivt driftresultat om cirka 800 tkr då hänsyn tas till att engångskostnaden för 
pensionsinlösen belastar det egna kapitalet. Det totala utgående egna kapitalet förväntas ur ett 
helårsperspektiv uppgå till cirka 8 700 tkr. Förbundets bedömning är därmed att de finansiella målen för 
verksamheten kommer att uppnås. 
 
Utöver de finansiella målen uppskattar förbundet att inriktningsmålen för verksamheten kommer att uppnås 
ur ett helårsperspektiv samt att arbetet ligger i linje med upprättade strategier. 
 
Det är förbundets samlade bedömning att kraven för god ekonomisk hushållning kommer att uppfyllas. 

1.7 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder  
Samma redovisningsprinciper har använts i delårsbokslutet som för årsredovisning 2018.  

1.8 Investeringsverksamhet 
Navet har under året investerat i belysning motsvarande 76 tkr. 

1.9 Intern kontroll 
Arbetet med intern kontroll fortlöper enligt fastställd plan.  
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2 Måluppfyllelse 

2.1 Måluppfyllelse strategiskt mål 
Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett 
bra område att bo, arbeta och leva i. Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt 
Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande. 
 
Under perioden har förbundet tillsammans med medlemskommunerna och andra samverkanspartners 
genomfört aktiviteter som ligger väl i linje med upprättade strategier och inriktningsmål. Förbundets 
bedömning är att verksamheten kommer att uppnå en god måluppfyllelse i sin helhet ur ett helårsperspektiv.  

2.2 Måluppfyllelse inriktningsmål 
Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en 
delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin beskriver de 
tillväxtområden som särskilt prioriteras under 2014–2020. De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra 
mot den för Västra Götaland gemensamma visionen om Det goda livet. Inom kulturområdet anger 
Boråsregionens kulturplan 2016-2019 mål och inriktning.  
 
De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets inriktningsmål. 
För att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två inriktningsmål med fokus på infrastruktur 
och social välfärd formulerats.  
 
• Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  

Business Region Borås har under perioden genomfört ett antal aktiviteter som bidragit till strategierna 
gällande förbättrat företagsklimat och ökat antal investeringsförfrågningar. Deltagande i mässor, 
marknadsföringsinsatser samt samverkan med Business Sweden har lett fram till 10 investeringsförfrågningar 
att arbeta vidare med. Projekt kring förbättrat företagsklimat startas enligt plan.  
 
Kompetensförsörjning har under våren prioriterats genom ett aktivt arbete inom ramen för KP-
forumgruppen. Stöd till kompetensinsatser via tillväxtmedel har lämnats samtidigt som en gemensam 
kartläggning av framtida kompetensbehov och samverkansområden har genomförts. Tillsammans med de 
nätverk som startats för studie- och yrkesvägledare skapas underlag för att på sikt öka möjligheterna för 
arbetsgivarna att rekrytera rätt kompetens. 
 
Arbetet inom Destination Boråsregionen med ökad samverkan mellan kommuner, kommunalförbund och 
Turistrådet Västsverige samt genomförda inspirationsträffar med näringslivet har bidragit till att synliggöra 
besöksnäringen i regionen. Samverkan har även startats upp kring miljö genom nätverksmöten och 
gemensamma ansökningar. Projektet stråket Göteborg-Borås bidrar till att öka näringslivets deltagande i 
långsiktig samhällsplanering. Då insatserna fortlöper i linje med de sex fastställda strategierna är 
bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppnås. 
 
• Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  

Underlag för nya ansökningar om YH-utbildningar har utarbetats samtidigt som det lokala vård- och 
omsorgscollegeområdet Bollebygd/Borås har certifierats. En ansökan om återcertifiering av både den 
regionala och lokala vård- omsorgscollegesamverkan i Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn är 
genomförd. 
 
I samarbete med Västra Götalandsregionen har insatser inom området ungas psykiska hälsa planerats för att 
få fler unga att fullfölja sina studier. Satsningen mot att minska skolavhopp genomförs inom ramen för 
projektet En skola för alla, SKA, tillsammans med övriga kommunalförbund och flertalet kommuner i Västra 
Götaland. För att underlätta för elever inom Boråsregionen att finna rätt praktikplatser har den digitala 
lösningen Praktikplatsen.se börjat införas.  
 
Utifrån medlemskommunernas behov har ett antal utbildningar genomförts inom välfärdsområdet och 
deltagande sker i regionala kompetensutvecklingsprojekt såsom Yrkesresan. De nätverksträffar som 
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genomförs inom samtliga verksamheter leder till kontinuerlig kunskapsutveckling. Sammantaget fortlöper 
insatserna i linje med de fyra fastställda strategierna och bedömningen är att inriktningsmålet kommer att 
uppnås.    
 
• Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna  

Arbetet med att ta fram en gemensam struktur och framtidsbild för Boråsregionen pågår och har lett fram till 
ett förslag på tre områden som lämpar sig bra för samverkan; digitalisering, infrastruktur och 
kompetensförsörjning. eKontoret har besökt samtliga kommuner och genomfört sammanlagt 16 möten för 
att samla in underlag till kommande eHandlingsplan. 
 
För att främja en jämlik vård deltar förbundet i ett flertal olika länsövergripande grupper och 
samverkansstrukturer. Arbetet med de tre strategierna fortlöper enligt plan och bedömningen är att 
inriktningsmålet kommer att uppnås. 
 
• Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 

För att främja en hållbar utveckling i Sjuhärad har en handlingsplan för miljöstrategisk samverkan antagits 
och arbete pågår i kommunerna. Tillsättandet av en projektledare för att utarbeta en delregional avfallsplan är 
ett exempel inom ramen för strategin att skapa möjligheter för affärsdriven miljöutveckling. Genom 
tillväxtmedel stöds ytterligare satsningar inom samma område. Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 
 
• Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  

En strategi har syftet att främja en aktiv och nyskapande kulturregion. Arbete pågår med att ta fram både en 
ny regional och en ny delregional kulturplan i samverkan. Tillväxtmedel inom kulturområdet har beviljats 
olika organisationer och projekt och en rad samverkansaktiviteter har genomförts.  
 
Destination Boråsregionen stärker besöksnäringen genom arbetet med en gemensam strategi för samverkan 
och framtagandet av en gemensam modell för idrottsevenemang. Som tidigare nämnts har BRB:s aktiviteter 
bidragit till 10 investeringsförfrågningar. De tre strategierna löper på enligt plan och bedömningen är att 
inriktningsmålet kommer att uppnås. 
 
• Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik  

Förbundet arbetar aktivt med att representera och bevaka Boråsregionens intressen i länsövergripande 
utredningar och grupper och är aktiva i det delregionala kollektivtrafikrådet. På samma sätt bevakar 
förbundet de objekt i Boråsregionen som finns med i nationella och regionala planer, exempelvis genom 
arbetet med mindre vägnätspotten. Inriktningsmålet bedöms uppnås. 
 
• Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 

Samverkan inom ramen för välfärdsområdet är utvecklad och ett kontinuerligt arbete där fokus ligger på att 
företräda kommunerna genom att samordna remissvar, delta i länsgemensamt utredningsarbete samt genom 
representation i arbetsgrupper företräda kommunerna i Boråsregionen. Inom välfärdsområdet finns ett aktivt 
och brett nätverksarbete på chefsnivå. För att ytterligare stärka samverkansstrukturerna kommer samtliga 
nätverk och dess uppdrag att genomlysas under året. eKontoret har stöttat kommunerna i olika frågor 
gällande digitalisering, såsom införandet av framtidens vårdinformationsmiljö och nyttoanalys. Sammantaget 
fortlöper insatserna enligt de tre fastställda strategierna och bedömningen är att inriktningsmålet kommer att 
uppnås. 
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2.3 Måluppfyllelse strategier 2019 
Utifrån inriktningsmålen har strategier formulerats som beskriver hur basverksamheten samt Business Region 
Borås ska bidra till måluppfyllelsen. Utifrån dessa strategier planerade respektive verksamhet ett antal 
aktiviteter som ska genomföras under året. Resultat 190831 redovisas i de färgade fälten under respektive 
strategi. 

2.3.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  

Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Verka för ett förbättrat 
företagsklimat i 
Boråsregionen  

• Genomföra gemensamma utvecklingsinsatser i 
syfte att förbättra företagsklimatet i 
Boråsregionen 

• Genomföra utbildningen Förenkla - helt enkelt 

Mätetal: Svenskt näringslivs ranking Lokalt 
företagsklimat samt SKL:s insiktsmätning 

Näringsliv/ 
BRB 

Under våren har verksamheten fört diskussioner med medlemskommunerna samt övriga delregioner kring 
hur projektet med ett förbättrat företagsklimat kan drivas. Projektledare är utsedd och en förstudie 
genomförs under hösten 2019. I enlighet med verksamhetsplanen för BRB kommer projektet att starta i 
januari 2020 och löpa över tre år. Mätetal anges i årsbokslutet. Arbetet med strategin löper enligt plan. 
Verka för fler 
investeringsförfrågningar 

• Marknadsföra det gemensamma erbjudandet om 
färdigställd industrimark 

• Aktivt deltagande i Business Swedens 
investeringsverksamhet 

Mätetal: Antal investeringsförfrågningar  

Näringsliv/ 
BRB 

BRB har under våren deltagit på Hannovermesse, fastighetsmässan Business Arena i GBG samt 
Teknikmässan i GBG och kommer att delta i ytterligare två mässor under hösten. Totalt har 10 
investeringsförfrågningar inkommit via Business Sweden samt BRB, varav några mer långsiktiga som 
kräver fortsatt arbete och bearbetning. I denna process är det långa ledtider från start till att en etablering är 
på plats. I kontakter med intressenter marknadsförs regionens industrimark kontinuerligt. 
Marknadsföringen sker genom flera olika kanaler såsom hemsida på flera språk, via Business Sweden samt 
tryckt material. Arbetet med strategin löper enligt plan. 
Skapa förutsättningar för 
ökat deltagande av 
näringslivet i långsiktig 
samhällsplanering 

• Deltagande i projektet Tillväxtskapande 
samhällsplanering – stråket Göteborg-Borås 

Samhällsplanering 
 

Boråsregionen har under våren deltagit på workshops anordnade inom projektet. Vid dessa medverkade 
kommunala tjänstemän från både samhällsbyggnad och näringslivsutveckling. Även genomförda aktiviteter 
inom BRB:s verksamhet bidrar till strategin. Arbetet med strategin löper enligt plan. 
Verka för att arbetsgivare i 
Boråsregionen ges goda 
möjligheter att rekrytera 
rätt kompetens 

• Utbildningsanordnare och arbetsgivare från 
näringsliv och offentlig förvaltning ska få stöd i 
att finna samverkansformer för god 
kompetensförsörjning samt kartläggning av 
branschbehov 

• Utveckla en aktiv samverkan mellan näringsliv 
och övriga aktörer inom ramen för 
Kompetensforum  

• Stärka studie- och yrkesvägledningen genom 
inrättande av nätverk samt arbeta för införande 
av ”Hela skolans ansvar” 

Kompetens 

Den tvärprofessionella KP-Forumgruppen har kontinuerliga träffar där huvuduppdraget är att kartlägga 
behov samt finna samverkansformer inom kompetensområdet. Gruppen har utarbetat en avsiktsförklaring 
för sitt arbete samt ställt sig bakom satsningarna digitalt kompetensmäkleri samt införandet av den digitala 
lösningen Praktikplatsen.se. KP-forumgruppen har inventerat framtida kompetensutmaningar inom 
Boråsregionen med ambitionen att utarbeta en strategi kring de mest angelägna samverkansområdena.  
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Ett regionalt nätverk för studie- och yrkesvägledare har formerats och är aktivt. Nätverket leds av en 
skolchef och förbundskansliet är sammankallande vilket garanterar att ärenden förs vidare i olika led.  
 
Tranemo kommun ska tillsammans med Arbetsmarknadsenheten i Svenljunga genomföra en utbildnings-
insats i syfte att införa “Hela skolans ansvar” för studie- och yrkesvägledning. Arbetet med strategin löper 
enligt plan. 
Bidra till att fler företag 
startas och växer genom 
att gemensamt i 
Boråsregionen synliggöra 
besöksnäringen 

• Stärka samarbetet med Turistrådet Västsverige 
samt övriga delregioner 

• Genomföra undersökning om omvärldens 
uppfattning av Boråsregionen  

• Genomföra studiebesök och inspirationsträffar 

Destination 
Boråsregionen 

Träff med övriga delregioner genomfördes i maj 2019 och ytterligare en är planerad till oktober. 
Regelbundna träffar med Turistrådet Västsverige har genomförts och Turismens dag kommer att äga rum 
under september. Ytterligare en aktörsträff planeras under hösten.  
 
Undersökningen om omvärldens uppfattning av Boråsregionen genomfördes i mars 2019. Den visar på 
skillnader i uppfattning och associationer kopplade till begreppen Sjuhärad respektive Boråsregionen. 
Frågorna ställdes till personer i närområdet, i södra Sverige samt hela Sverige. Undersökningen ska ligga till 
grund för hur kommunerna och Boråsregionen kommunicerar om platsen/regionen. 
 
Inspirationsträff FOKUS Boråsregionen genomfördes 24 april. Det planerade studiebesöket i juni blev en 
workshop med nätverket om framtida samverkansmodeller. Arbetet med strategin löper enligt plan. 
Skapa förutsättningar för 
samverkan med forskning 
och näringsliv inom 
området miljö 

• Utveckla samverkan mellan kommunerna, 
forskning och näringsliv, exempelvis genom 
möten  

Miljöstrategisk 
samverkan 

Under den gångna perioden har samverkan skett mellan kommunerna och Boråsregionen genom 
nätverksmöten och gemensamma ansökningar till energimyndigheten. Samverkan har även skett med 
forskningen och näringslivet genom gemensamma ansökningar. Arbetet med strategin löper enligt plan. 

2.3.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  

Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Verka för att det inom 
Boråsregionen erbjuds ett 
heltäckande 
utbildningsutbud som 
motsvarar såväl individens 
som arbetsgivarnas behov 

• Ta initiativ till samverkan mellan arbetsgivare och 
utbildningsanordnare som leder till fler YH-
ansökningar 

• Verka för återcertifiering av vård- och 
omsorgscollege i Sjuhärad 

Mätetal: Andel beviljade YH-utbildningar i 
förhållande till övriga delregioner 

Kompetens 

Inom ramen för VO-college har bristyrken identifierats och arbetsgrupper bildats för att skapa underlag för 
två nya YH-ansökningar gällande demens och psykiatri. Boråsregionens YH-anordnare har samtidigt 
lämnat svar på ett antal frågeställningar gällande framtida behov av YH-kompetens från Myndigheten för 
Yrkeshögskolan.  
 
Det lokala VO- collegeområdet Bollebygd/Borås har blivit certifierat och påbörjat de samordnade 
operativa insatserna som angetts i ansökan. En lokal samordnare har anställts och verksamheten ska 
presenteras vid en ceremoni i oktober. En ansökan om återcertifiering av både den regionala och lokala 
vård- omsorgscollegesamverkan i Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn är genomförd. 
 
Inom ramen för VO-collegesamverkan har implementeringen av det webbaserade praktiksamordnings-
systemet Praktikplatsen.se påbörjats. De inledande insatserna har uppmärksammats av både 
arbetsmarknadsenheter och arbetsgivare som gärna skulle se att systemet även kunde nyttjas mellan 
arbetsgivare och utbildningsanordnare i andra branscher. Diskussioner om utökat införande har inletts med 
ett flertal kommuner i Boråsregionen. Arbetet med strategin löper enligt plan. 
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Verka för att fler unga 
fullföljer sina studier 
 
 
 

• Stödja pilotprojekt som kommunerna bedriver 
samt samordna och stödja insatser från VGR 

• I samverkan med deltagande kommuner 
genomföra ESF-satsningen ”En skola för alla” 

• Samordna och stötta nätverket som arbetar med 
det kommunala aktivitetsansvaret för ökad 
samverkan och lärande genom erfarenhetsutbyte 

Kompetens 

I samverkan med Västra Götalandsregionen har insatser inom området ungas psykiska hälsa planerats. En 
utvecklad ”första-linje-verksamhet” mellan kommunerna och regionen kommer att byggas upp för att 
garantera stöd till unga som upplever psykisk ohälsa. VästKom har fått uppdraget att leda arbetet och en 
processledare är anställd. VGR:s initiativ innebär att insatserna som sker inom det lokala 
skolavhoppsprojektet SKA framöver kommer att integreras med insatser från Västra Götalandsregionen.  
 
Projektet En skola för alla (SKA) närmar sig avslutningsfasen och därmed har diskussionerna kring 
implementering av de goda exemplen samt idéer om fortsatt arbete påbörjats. Då såväl Skaraborg, 
Fyrbodal och Boråsregionen ingår i SKA-projektet, sker nu ett mer intensivt erfarenhetsutbyte mellan 
delregionerna för att se till att projektidéerna lever vidare hos involverade parter. 
 
Nätverket för det kommunala aktivitetsansvaret har haft två möten under våren. I Boråsregionen planerar 
ett antal kommuner att ytterligare utveckla det kommunala aktivitetsansvaret genom att ansöka om ESF-
medel tillsammans med Fyrbodal, Skaraborg och VGR:s folkhögskoleförvaltning. Arbetet med strategin 
löper enligt plan. 
Stödja och stärka 
kommunerna i 
kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling av 
personal inom det sociala 
välfärdsområdet 
 

• Anordna utbildningar utifrån kommunernas 
behov 

• Sammanhållande länk mellan parterna i 
kompetensutvecklingsprogrammet Yrkesresan 

• Ingå i den nationella stöd och samverkans-
strukturen tillsammans med SKL och 
Socialstyrelsen för socialtjänstens 
kunskapsutveckling  

Mätetal: Antal utbildningar samt deltagit  

Välfärd 

Totalt har åtta utbildningar inom välfärdsområdet genomförts utifrån behov och efterfrågan från 
chefsnätverken; både i egen regi samt med externa utbildare. Exempel på utbildningar är MI (motiverande 
samtal) och handledarutbildning för familjehemssekreterare. Under hösten planeras bland annat 
grundutbildning i ASI, ett standardiserat bedömningsinstrument inom missbruk/beroendevård samt 
smärtföreläsningar och utbildning till Första hjälpare.  
 
Förbundet har haft kontinuerlig dialog i chefsnätverken kring genomförandet av Yrkesresan. Plan finns för 
eventuellt fortsatt avtal inför 2020.  
 
Boråsregionens roll i den nationella stöd och samverkansstrukturen (RSS) är att inhämta information från 
nationell nivå och återföra till regional och lokal nivå utifrån uppdraget att följa och omvärldsbevaka 
välfärdsfrågor. Arbetet med strategin löper enligt plan. 
Bidra till god 
kunskapsutveckling 
genom samordning av 
samt deltagande i 
nationella, regionala och 
delregionala nätverk  

• Deltagande i aktuella nätverk inom respektive 
verksamhetsområde 

• Driva samt samordna nätverk för 
medlemskommunerna inom respektive 
verksamhetsområde 

Samtliga 
verksamheter 

Samtliga verksamheter har haft ett flertal nätverksträffar inom sina områden för medlemskommunerna 
samt deltagit i regionala och nationella nätverk. Arbetet med strategin löper enligt plan. 
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2.3.3 Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna  

Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Utveckla en gemensam 
struktur- och framtidsbild 
för Boråsregionens 
utveckling 

• Under året i samverkan utarbeta och fastställa en 
strukturbild  

Samhällsplanering 
 

Alla kommuners ledningsgrupper har besökts för dialog kring kommunernas utmaningar och vilka 
områden som kräver samarbete framöver. Arbetet har lett fram till ett förslag på tre prioriterade områden; 
Digitalisering, Infrastruktur och Kompetensförsörjning. Dessa har även spelats in till Västra 
Götalandsregionen som underlag i det pågående arbetet med en regional utvecklingsstrategi för Västra 
Götalandsregionen. 
 
Fortsatt arbete inom de olika områdena planeras under hösten för att sedan vara underlag för diskussion 
med politik och ledande tjänstemän i början av 2020. Arbetet med strategin löper enligt plan. 
Stödja kommunerna när 
det gäller 
verksamhetsutveckling 
med stöd av IT 
 
 
 

• Ge stöd och vara delaktiga i 
verksamhetsutvecklingsprojekt 

Mätetal: Antal beskrivna förändringsinitiativ som 
förankrats och tagits upp för beslut i eLedningsrådet, 
Antal pågående förändringsinitiativ i samverkan, Antal 
avslutade förändringsinitiativ som införts i respektive 
verksamhet 

eKontoret 

Under perioden har arbetet med att ta fram en ny eHandlingsplan pågått. Samtliga medlemskommuner har 
besökts och möten med nätverksrepresentanter och kommunledningar genomförts, totalt 16 möten. Det 
som framkommit har sammanställts och en workshop har ägt rum, med syfte att formulera förslag på vad 
som ska ingå i den nya planen samt vad respektive område i planen ska bidra med när det gäller den 
delregionala digitaliseringen av medlemskommunerna. Beslut om planen väntas under hösten. 
 
Regelbundna träffar har genomförts med nätverken eSamhälle, eHälsa, Informationssäkerhet och eArkiv. 
Gällande mätetalen har två förändringsinitiativ beslutats i eLedningsrådet, 10 är pågående och fyra har 
avslutats. Arbetet med strategin löper enligt plan. 
Samverka för en jämlik 
vård för invånarna i 
Boråsregionen, Västra 
Götaland 
 
 
 
 

• Utse kommunala representanter från 
Boråsregionen till styrgrupper, förhandlings- och 
avtalsgrupper  

• Samverka med VGR, VästKom och övriga 
kommunalförbund för att säkra en god och 
sömlös vård 

Mätetal: Deltagit  

Välfärd 

Boråsregionen bevakar kontinuerligt behovet av deltagande i styrgrupper, förhandlingsgrupper eller 
liknande och utser representanter från den egna verksamheten alternativt medlemskommunerna att 
företräda delregionen.  
 
Förbundet ingår i en rad länsgemensamma samverkansstrukturer inom välfärdsområdet. Exempel på 
grupperingar är ledningsgruppen och beredningsgruppen VGK, med syfte att samverka inom hela 
kommunsektorn i Västra Götaland. Boråsregionen deltar även i länsgemensam nätverksgrupp med 
representanter från de fyra kommunalförbunden samt i arbetet inom ramen för samverkansorganet där 
hälso- och sjukvårdsfrågor hanteras i samråd mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland. Arbetet med strategin löper enligt plan. 

2.3.4 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 

Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Arbeta för Hållbar 
utveckling i Sjuhärad 
 

• Under året i samverkan utarbeta och fastställa en 
handlingsplan för miljöstrategisk samverkan 

• Sprida kunskap kring hur kommunerna kan arbeta 
med fossilfria transportmedel 

Miljöstrategisk 
samverkan 



 

13 
 

Handlingsplanen för miljöstrategisk samverkan antogs av Direktionen i april och arbete pågår i 
kommunerna. Länsstyrelsen har varit på plats för att informera om den Regionala planen gällande fossilfria 
drivmedel. Arbetet med strategin löper enligt plan. 
Skapa möjligheter för 
affärsdriven 
miljöutveckling 

• Sprida kunskap kring hur näringslivet kan utveckla 
och ta tillvara affärsmöjligheter inom 
miljöutveckling 

Miljöstrategisk 
samverkan 

Exempel på aktiviteter under perioden är att en gemensam projektledare har anställts för delregional 
avfallsplan och att projektet Resurssmarta Äldreboenden har växlats upp från GR till Boråsregionen. Ett 
flertal projekt som finansieras av Boråsregionen via tillväxtmedel har bidragit till strategin; Smarta kartan är 
ett resultat som visar på nya affärsmöjligheter som bidrar till miljöutveckling och organisationen Miljöbron 
arbetar med att utveckla näringslivet mot att bli mer hållbara. Arbetet med strategin löper enligt plan. 

2.3.5 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  

Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Främja en aktiv och 
nyskapande kulturregion 
för alla i regionen 
 
 
 

• Följa upp målen i den delregionala kulturplanen 
• Bidra i processen att ta fram en ny regional 

kulturplan 2020 – 2023 
• Ansvara för att, i samarbete med regionen och 

medlemskommunerna, ta fram en ny delregional 
kulturplan för perioden 2020-2023 

• Fördjupa samarbetet mellan kommunerna i 
delregionen för att skapa en långsiktigt hållbar 
utveckling av kulturen med fokus på att invånarna 
är medskapare i kulturutbudet 

Mätetal: Antal förstudier o kulturutvecklingsprojekt 
som bidrar till att uppfylla målen i den delregionala 
kulturplanen samt antal aktiviteter som bidrar till att 
fördjupa samarbetet mellan kommunerna 

Kultur 

En delregional konferens om den regionala kulturplanen är genomförd och inspel till ett första utkast 
inskickat. Kommunerna har även skrivit ett gemensamt remissvar gällande förslaget till ny regional 
kulturstrategi. 
 
Boråsregionens kulturnätverk har formulerat ett förslag till ny delregional kulturplan för Boråsregionen. 
Samarbetet inom kultur har utvecklats med fler kommunala kulturnätverk, folkbildning och dialogmöten. 
Gemensam nätverksträff med kommunernas turistchefer har genomförts och en tvärsektoriell temadag ska 
genomföras under hösten.  
 
Beslut om delregionala tillväxtmedel till utvecklingsprojekt inom kulturområdet har tagits enligt plan; en 
förstudie samt fyra kulturprojekt. 20 aktiviteter har genomförts, varav sju dialogmöten och åtta 
nätverksmöten. Arbetet med strategin löper enligt plan. 
Bidra till att stärka 
Boråsregionens position 
ur ett 
besöksnäringsperspektiv 

• Under 2019-2020 ta fram en strategi för samverkan 
inom turism och besöksnäring i Boråsregionen  

• Under 2019-2020 skapa en gemensam modell för 
att arrangera internationella idrottsevenemang  

Destination 
Boråsregionen 

Dessa processer har startats upp under våren. Samverkansstrategiarbetet har bland annat inneburit en 
workshop och under hösten planeras enskilda samtal med kommunerna. Samtal har även förts med andra 
regioner/områden för inspiration. En arbetsgrupp har bildats kring hur samarbete kring stora evenemang 
kan organiseras. Arbetet med strategin löper enligt plan. 
Skapa förutsättningar för 
fler utländska 
investeringar genom 
aktivt samarbete med 
Business Sweden  

• Deltagande i nationella samt internationella 
investeringsmässor och aktiviteter  

Mätetal: Antal investeringsförfrågningar 

Näringsliv/BRB 
 

Under våren 2019 har BRB deltagit på Hannovermesse, fastighetsmässan Business Arena i GBG samt 
Teknikmässan i GBG.  
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Totalt har 10 investeringsförfrågningar inkommit, varav några mer långsiktiga som kräver fortsatt arbete. I 
denna process är det långa ledtider från start till att en etablering är på plats. Bedömningen är att flera av 
förfrågningarna kan leda till investeringar i regionen. Sammantaget har fler investeringsförfrågningar 
inkommit via Business Sweden och BRB än förväntat. Arbetet med strategin löper enligt plan. 

2.3.6 Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik  

Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Representera och bevaka 
medlemskommunernas 
intressen i 
länsövergripande 
utredningar, förhandlingar 
och arbetsgrupper 

• Bedriva ett aktivt påverkansarbete för 
Boråsregionens gemensamma utveckling 

• Vara en aktiv part i det delregionala 
kollektivtrafikrådet 

• Ta initiativ till att samordna svar på för 
kommunerna viktiga remisser 

• Delta i arbetet med aktuella åtgärdsvalsstudier 

Infrastruktur 
 

Förbundet medverkar i alla relevanta utredningar inom området och är aktiva med att anordna 
innehållsrika möten med det delregionala kollektivtrafikrådet, DKR, där frågor av strategisk karaktär 
diskuteras med kollektivtrafiknämnden. På uppdrag av DKR har tjänstemannanätverket för kollektivtrafik 
arbetat fram ett förslag till revidering av Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2024. Åtgärdsvalsstudie för 
Väg 156 är färdig och kommer under hösten på remiss. ÅVS för Kust till kustbanan har startat och 
förbundet deltar. Arbetet med strategin löper enligt plan. 
Bevaka och agera i 
planering och 
genomförande av de 
objekt i Boråsregionen 
som finns upptagna i de 
nationella och regionala 
infrastrukturplanerna 

• Utgöra en aktiv part för Boråsregionen i 
kontakten med myndigheter som Trafikverket 
och Västra Götalandsregionen 

Infrastruktur 

Boråsregionen har varit delaktiga på alla relevanta forum; både som deltagare och drivande. Ett exempel är 
arbetet med utlysningen av medel inom den regionala infrastrukturpotten för det mindre vägnätet. Där 
arbetar förbundet tillsammans med medlemskommunerna för att hitta de mest prioriterade delarna av 
vägnätet för åtgärder, utifrån givna kriterier. Arbetet med strategin löper enligt plan. 

2.3.7 Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 

Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Bevaka kommunernas 
intressen i 
länsövergripande 
förhandlingar 

• Ta initiativ till att samordna svar på för 
kommunerna viktiga remisser  

• Representera Boråsregionen i utredningar 

Mätetal: Deltagit 

Välfärd 

Boråsregionen tar kontinuerligt ansvar för att samordna remissvar. Exempel på pågående remissärende är 
ett regionalt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, 
missbruk och beroende.  
 
I grunduppdraget ingår att ansvara för utredningar som underlag för politisk beredning. Exempel på 
pågående utredning är en översyn av samverkansavtal gällande verksamheten Utväg. Arbetet med strategin 
löper enligt plan. 
Stödja kommunerna 
genom erfarenhetsutbyte, 
framtidsspaning, 
omvärldsbevakning, 
samsyn och 
utvecklingsinsatser i 
samverkan 

• Driva och samordna chefs- och 
specialistnätverk för strategiskt 
utvecklingsarbete 

Mätetal: Antal genomförda nätverksträffar samt 
årlig utvärdering genom nätverksenkät 

Välfärd 

Inom område välfärd finns en väl fungerande nätverksstruktur med nätverk både på förvaltningschefs- och 
verksamhetschefsnivå. Under perioden har 19 nätverksträffar genomförts samt en tvådagars gemensam 
nätverksträff för alla nätverk. Arbetet med strategin löper enligt plan. 
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Stödja kommunerna när 
det gäller 
verksamhetsutveckling 
med stöd av IT genom 
framtagande av 
eHälsoplan 

• Under året i samverkan utarbeta och fastställa 
en eHälsoplan 

eKontoret 
 

Under perioden har samordning och stöd i utformningen och beslutsprocessen inför avrop av Framtidens 
vårdinformationsmiljö, FVM, skett. Främst till kommunerna i Boråsregionen, men även till samtliga 49 
kommuner i Västra Götaland. En mall för nyttoanalys vid införandet av verksamhetssystemet Millenium är 
framtagen. Nätverksmöten och mindre samordningsaktiviteter när det gäller exempelvis taligenkänning vid 
dokumentation, digitala underskrifter och digitala stämplar har genomförts. Beslut har tagits att det inte 
kommer att utarbetas någon specifik eHälsoplan utan eHälsoaktiviteterna kommer att integreras i den 
övergripande eHandlingsplanen. Arbetet med strategin löper enligt plan. 

2.4 Intressebolag 
Förbundet är delägare i Gryning Vård AB samt Mediapoolen AB. Förbundet har under året hållit sig 
informerad om verksamheten i de båda bolagen genom en löpande skriftlig och muntlig information samt 
deltagande vid ägarsamråd. 
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3 Dataskyddsombud 

3.1 Uppdrag, syfte och vision 
Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen är en samverkan som syftar till att effektivt ge 
medlemskommunerna kunskap och erfarenhet i dataskyddsfrågor. Medlemmarna i Boråsregionen ska känna 
att de får en bra tillgänglighet till dataskyddsombuden så att de kan känna sig trygga i hur den personliga 
integriteten hanteras inom den egna organisationen. 
 
Samverkansformens övergripande målsättning är att ge medlemskommunerna möjlighet att skaffa sig 
kontroll över de vitala delarna i dataskyddsförordningen och ge dem verktyg att motverka och minska antalet 
incidenter, vars konsekvenser kan ge dålig publicitet vilket kan skada både varumärket och minska 
kommunensanseendet hos allmänheten. 
 
Dataskyddsombuden erbjuder sin kompetens och ger service åt medlemskommunerna, kommunägda bolag, 
andra kommunalförbund, dess personal samt medborgare, genom rådgivning, information, utredningar och 
utbildningsinsatser. I de fall där det behövs, ges också stöd och hjälp i att bedöma hur personuppgifts-
incidenter ska hanteras. 

3.2 Måluppfyllelse strategier 2019 
Det övergripande målet är att Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten. Bedömningen är 
att uppsatta strategier och mål kommer att uppfyllas under året. 
 
Strategier Aktivitet/mätetal Resultat 190831 
Granska 
• Tillhandahålla ett konkret 

verktyg som skapar möjlighet 
till ökad efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Tillhandahålla ett strategiskt 
verktyg som skapar möjlighet 
till ökad efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Alla förvaltningar (~50) och bolag 
(~15) ska under 2019 ha genomfört 
minst en granskningsomgång  

• Alla PUA/PUA-kluster (~20) och 
bolag (~15) ska under 2019 ha 
genomfört minst en genomgång 
med Mognadsmatrisen 

• 51 förvaltningar och 
bolag är klara med 
granskningsomgång 

• En pilot genomförs 
inför höstens 
genomgång av 
Mognadsmatrisen 

Kunskap 
• Tillhandahålla experttjänst i 

frågor som rör den personliga 
integriteten 

• Tillhandahålla möjlighet att låta 
DSO bidra i det interna arbetet 
med kulturfrågor som rör den 
personliga integriteten 

• Bidra till kompetenshöjning i 
de kommunala verksamheterna 

• DSO ska stötta verksamheterna 
med råd i enkla (45) och mer 
komplexa (15) frågor och 
utredningar 

• DSO ska besöka nätverk och 
personalträffar/APT (30) för att 
informera om dataskydd och stärka 
medvetenheten kring 
integritetsfrågor 

• På uppdrag arrangera utbildningar 
för att höja kompetensen om 
dataskydd. (10 små, 5 medelstora 
och 2 större) 

• Ett 40-tal 
rådgivningar av olika 
slag har givits 

• 10 besök på APT 
har genomförts 

• Tre stora, tre 
medelstora och två 
mindre utbildningar 
har genomförts 

Ombudsmannaskap 
• Tillhandahålla expert- och 

bedömningshjälp vid 
personuppgiftsincidenter 

• Tillhandahålla en kontaktpunkt 
inom ramen för DSO-rollen 

• DSO ska stötta arbetet vid alla 
misstänkta och bekräftade 
personuppgiftsincidenter (10) 

• DSO ska finnas tillhands för alla 
registrerade personer, medarbetare 
och myndigheter som önskar hjälp 
med kontakter, information med 
mera 

• Vid sex tillfällen har 
verksamheten 
stöttats vid 
incidenter 

• 20-25 ärenden från 
enskilda eller interna 
personer har 
hanterats 
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Externt nätverk 
• Boråsregionen ska fortlöpande 

ses som en självklar partner när 
det gäller dataskyddsombud 

• DSO ska organisera och 
kontinuerligt inhämta värdefulla 
nyheter och kunskaper genom 
omvärldsbevakning (45), deltagande 
i relevanta nätverk (4) och 
utbildningar (4) 

• Ett 20-tal analyser 
av omvärldsmaterial 
är genomförda 

• Deltagit vid sju 
nätverksträffar 

• Deltagit i fem 
utbildningar 

Planera 
• Skapa än mer relevant innehåll 

till de kommunala 
verksamheterna 

• Genom utvärdering av gångna 
periodens verksamhet bättre möta 
efterfrågade aktiviteter och skapa 
relevant verksamhetsplan och 
budget 

• Uppföljning efter 
tertial ett genomförd 
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4 Medarbetarcentrum 

4.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé 
Medarbetarcentrums syfte är att stödja och utveckla anställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, 
Svenljunga och Tranemo. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en 
lönsam personalrörlighet. Genom Medarbetarcentrum erbjuds ledarskapsutbildningar och grupputveckling 
samt individuellt stöd i roll och yrkeskarriär. Medarbetarcentrum tar tillvara medarbetarnas kompetens och 
arbetar för välmående arbetsgrupper, hälsa, trivsel och prestation för såväl chefer som medarbetare. 
Medarbetarcentrum inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv Kraft till förändring.  

4.2 Utfall och förväntad utveckling 
Medarbetarcentrum uppvisar vid delåret ett överskott om 33 tkr. Prognosen vid årets slut är ett nollresultat.  

4.3 Måluppfyllelse strategier 2019 
De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka chefer och 
arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är 
attraktiva arbetsgivare. Bedömningen är att uppsatta strategier och mål kommer att nås under året. 
 
Strategier Aktivitet/mätetal Resultat 190831 
Marknadsföra 
Medarbetarcentrums 
verksamhet för ett ökat 
användande 
 
Bidra till personalrörlighet 
genom jobbmatchning 
 
Tillhandahålla ett attraktivt 
utbud av tjänster utifrån 
kommunernas behov  
 
Bidra till att nödvändig kunskap 
och kompetens finns hos 
cheferna i 
medlemskommunerna, 
exempelvis genom 
ledarskapsprogrammet 
 
Vara ett stöd och verktyg för 
arbetsgivarna i arbetet med 
organisatorisk och social 
arbetsmiljö för att bidra till ökad 
hälsa hos medarbetarna och 
ökad attraktivitet hos 
medlemskommunerna 

• Regelbundna aktiviteter för att 
marknadsföra 
Medarbetarcentrums tjänster 
och hur de kan användas på ett 
lönsamt sätt 

• Ha full tillgänglighet för att 
utföra basverksamheten med 
reflekterande samtal och 
jobbmatchning 

• Regelbunden kontakt med 
kommunernas personalenheter 
för att anpassa utbudet efter 
kommunernas behov 

• Genomföra 
grupputvecklingsinsatser på 
uppdrag från 
medlemskommunerna 

• Genomföra och utveckla 
ledarskapsprogrammet 

• Tillföra kunskap och 
erfarenhetsutbyte genom 
omvärldsbevakning, nätverk 
och 
kompetensutvecklingsinsatser 

• Årligen bjuda in HR-
personal/chefer till dialog 

• Kontinuerligt inhämta feedback 
för att utveckla tjänsterna, både 
på individ- och gruppnivå 

• Vara ett stöd för chefer och 
personalenheter i 
medlemskommunerna 

• Regelbundna styrgruppsmöten 

• 14 informationstillfällen 
genomförda under 
perioden 

• Basverksamheten 
fungerar fullt ut med 
matchning och samtal 

• Anpassning av utbud 
gällande ledarskaps-
kompetens inom VÄF på 
Borås Stad genom 
reflektionsträffar för 
chefer 

• Grupputvecklingsinsatser 
genomförs enligt plan 

• Nytt ledarskapsprogram 
startat 

• Planerad utbildning för 
medarbetare under 
hösten för att stärka och 
bredda kompetensen 

• HR-träff bokad i 
november 

• Nya chefer bjuds in för 
information och dialog 

• Två styrgruppsmöten 
genomförda under 
perioden och två 
planerade under hösten 
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5 Navet science center  

5.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé 
Navet ska vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög 
utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.   
 
Navets vision är Alla vill veta mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle och kärnvärdet är Lusten till lärande. 
 
Navets främsta verktyg är mötet och i kombination med interaktiva utställningar och entreprenöriellt lärande 
ska Navet ge kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Hållbar utveckling, alla 
tre perspektiven, är grunden i all Navets verksamhet.  

5.2 Utfall och förväntad utveckling 
Navet uppvisar ett underskott vid delåret om 133 tkr och förväntas göra ett underskott om ca 250 tkr vid 
årets slut till följd av minskad försäljning av kompetensutveckling. 
 
Ny utställning om telefonens historia 
En helt ny utställning om telefonens historia skapas och byggs. Arbetet med utställningen startade i augusti 
och den kommer att invigas i slutet av oktober 2019.  
 
Ny astronomiavdelning  
Arbetet med den nya astronomiavdelningen som var planerad till 2017 kommer att påbörjas under kvartal 
fyra 2019. 

5.3 Måluppfyllelse strategier 2019 
Navet följer förbundets övergripande inriktningsmål. Strategier och aktiviteter beslutas av den politiska 
styrgruppen för Navet.  
 
Under 2019/21 satsar Navet kraftfullt för att kunna vara en del i arbetet med de globala målen. Många 
insatser som sker under 2019 kommer att handla om fullföljda studier. Navet kommer att utveckla nya 
program för barn, unga och vuxna på eftermiddagar och för familjer på helger och lov. 
 
Bedömningen är att Navet kommer att uppfylla uppsatta strategier och mål för 2019. 
 

5.3.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  

Strategi Aktivitet/mätetal Resultat 190831 
Stimulera ökat 
entreprenörskap och 
intraprenörskap 
genom att verka för 
att skolan ska ge 
elever möjlighet att 
använda och utveckla 
de entreprenöriella 
kompetenserna 
 

• Minst två teman ska utvärderas av 
extern utvärderare med avseende på de 
entreprenöriella kompetenserna 

• Minst två andra SC ska utbildas av 
Navet i entreprenörskap 

• Minst två konferenser ska Navet 
deltaga i med seminarier där 
entreprenöriellt lärande är en viktig del 

• Minst ett nytt entreprenöriellt tema tas 
fram under året 

• En mall, checklista, för hur man säkrar 
att utställningarna ger besökaren 
möjlighet att träna sina entreprenöriella 
förmågor tas fram  

• Minst tio klasser åk 8 ska genomföra ett 
tekniktema som Navet genomför 
tillsammans med fyra teknikföretag 

• Arbetet med utvärdering 
följer plan 

• Utbildning av science 
centers är genomförd 

• Genomfört 
• Två nya teman har tagits 

fram under året 
• Genomfört 
• Genomfört med 17 klasser 
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5.3.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  
Strategi Aktivitet/mätetal Resultat 190831 
Utveckla samordning 
inom 
utbildningsystemen 
för att möta 
framtidens 
kompetensbehov 

• Minst 25 000 elever på olika teman 
• Minst 1500 elever på minst 15 skolor 

ingår i ett utvecklingsprogram om 
programmering 

• Minst tio klasser ingår i läsårssatsningen 
Drömstaden  

• Minst 10 klasser åk 8 ingår i Navet och 
teknikföretagens tekniktema 

• Minst 3 000 elever på teman i 
matematik   

• Minst 800 pedagoger på utbildning 
inom naturvetenskap och teknik  

• Minst 500 pedagoger på utbildning i 
matematik 

• Minst 800 pedagoger utbildas i 
programmering och digitala verktyg 

• Minst 1 500 elever i teman om 
programmering 

• Minst 200 förskolelärare på utbildning 
inom NO och teknik 

• Enligt plan, 13 000 elever 
under perioden 

• Genomfört för 3 079 elever 
under perioden 

• Genomfört för 15 klasser 
• Genomfört för 17 klasser 
• Enligt plan, 1 480 elever 

under perioden 
• Utbildat 248 pedagoger 

Mätetalet 800 pedagoger kommer 
inte att nås pga skolornas 
satsningar på programmering och 
digital kompetens 
• Genomfört för 237 

pedagoger 
• Genomfört för 696 

pedagoger 

Totalt antal pedagoger för 
ovanstående tre punkter kommer 
att uppfyllas 
• Genomfört för 2 764 elever 

under perioden  
• Enligt plan 

Verka för att fler unga 
fullföljer sina studier 

• Minst två olika grupper med barn, unga 
i utsatta områden träffas varje vecka i 
10-veckorspass 

• Minst 50 mammor och deras barn ingår 
i en interkulturell satsning 

• Tillsammans med minst en kommun 
tar Navet fram exempel på kreativ 
lärmiljö 

• Genomförande av ett två veckors 
ämnesövergripande tema för åk 1 
elever på Teknikprogrammet 

• PISEA, Promoting Intercultural 
Science Edication for Adults, ett EU 
projekt med fokus på integration 

• Minst fem Yrkescaféer för nyanlända 
föräldrar genomförs 

• SOT, School Of Tomorrow, 
Erasmus+-projekt för att motverka 
tidiga skolavhopp 

• Genomfört 
• Genomfört 
• Planeringsarbete pågår, 

slutförs 2020 
• Genomfört 
• Avslutningskonferens 24 sep 

2019  
• Ej uppfyllt, samverkan 

avslutad. Nytt projekt 
planeras 

• SOT-projektet pågår och 
löper vidare till 2020-12-31 

Skola 2030, en modell 
för en inkluderande 
modern skola 

• Minst två skolor påbörjar ett långsiktigt 
utvecklingsarbete mot skola 2030 

• Minst fem 
processledarutbildningstillfällen för 
Navets pedagogiska personal 
genomförs under våren 2019 

• Fyra skolor är i gång 
• Ej genomfört, påbörjas 2020 

pga organisationsutveckling 
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5.3.3 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 

Strategi Aktivitet/mätetal Resultat 190831 
Arbeta för Hållbar 
utveckling i Sjuhärad 

• De globala miljömålen ska integreras i 
minst fem av Navets teman   

• Kommunikation med hjälp av VR-
teknik ska tas fram och testas under 
året 

• Navet startar ett treårigt 
utvecklingsprogram med Vietnam 
under 2019  

• Navet planlägger en ny utställning där 
jordens ändliga resurser kommuniceras  

• Globala miljömålen integreras i Navets 
teman, program och utbildningar 

• Navet planlägger och bygger en ny 
astronomiutställning med fokus på det 
kosmiska kretsloppet  

• Konferens kopplade till de globala 
miljömålen genomförs 

• Genomfört 
• Enligt plan, på gång 
• Startar i september 2019 
• Enligt plan 
• Arbetet pågår 
• Arbetet pågår 
• Navet deltar med sessions i 

fyra konferenser som 
arrangeras av andra samt är 
med i planeringen av en 
konferens till april 2020 

Bidra till att göra 
Västra Götaland till 
modell för hållbar 
landsbygdsutveckling  

• Navet deltar på minst tre projektmöten 
i projektet levande landsbygd 

• Navet deltar i förverkligande av minst 
ett av målen i projektet levande 
landsbygd 

• Enligt plan 

5.3.4 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  

Strategi Aktivitet/mätetal Resultat 190831 
Främja en aktiv och 
nyskapande 
kulturregion  

• Navet deltar med aktiviteter för elever 
under No Limit 

• Navet deltar i Skapande skola på 
minst en skola 

• Navet samverkar med minst tre 
organisationer, föreningar i 
föreläsningar och/eller föreställningar 

• Enligt plan 
• Genomfört 
• Genomfört 

Bidra till att stärka 
Boråsregionens position 
ur ett 
besöksnäringsperspektiv 

• Minst 25 000 besökare på helger och 
lov 

• En tillfällig specialutställning under 
sommaren för att locka fler besökare 
till Borås 

• Enligt plan, 13 623 
besökare under perioden 

• Genomfört 

Deltaga i nationella och 
internationella 
sammanhang som 
kunskapsförmedlare och 
samarbetspartner 

• Navet deltar med minst två sessions 
på ECITE, The European Network of 
Science Centres and Museums   

• Navet ingår i minst två EU-projekt 
under året 

• Genomfört fyra sessioner 
på ECSITE 

• Genomfört  

5.3.5 Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 

Strategi Aktivitet/mätetal Resultat 190831 
Verka för samarbete 
mellan skola, 
primärvård och 
sjukvård 

• Kommunicera med experimentmaterial 
och dramatiseringar olika vårdyrken   

• Minst två möten med hälso- och 
sjukvården 

• Enligt plan 
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6 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  

6.1 Uppdrag, syfte och målbild 
När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region är Närvårdssamverkans 
uppdrag att arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg omfattas av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i medlemskommunerna samt 
primärvård, sjukhusvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg. 
 
Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom 
kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan 
bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en styrgrupp 
bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet beslutar om Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg 2019–2022 som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2019 
där nedanstående målindikatorer återfinns.  
 
Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att 
• Skapa förtroende vårdgivarna emellan 
• Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten 
• Skapa en jämlik vård 
• Göra skillnad/Skapa mervärde 
• Sprida inspiration och glädje för samverkan 
 
Den gemensamma målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är Med tillit, där vårdgivarna arbetar 
tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en samverkan som 
skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna. Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund 
baseras på ett gemensamt delregionalt förhållningssätt samt på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  

6.2 Utfall och förväntad utveckling 
Det ekonomiska utfallet per augusti är ett överskott om 6 tkr. Prognosen för helåret är ett överskott om 350 
tkr vilket härrör från överflyttade medel från 2018. Eventuellt överskott överflyttas i sin helhet till 2020 enligt 
beslutad styrmodell för Närvårdssamverkan. 

6.3 Måluppfyllelse indikatorer 
För att uppnå målbilden ska nedanstående målindikatorer uppfyllas. Indikatorerna följs upp via resultat och 
statistik som Närvårdskontoret och Södra Älvsborgs Sjukhus tillhandahåller. Målindikatorerna uppnås genom 
följsamhet till befintliga rutiner och genom upprättandet av nya. För att indikatorerna ska uppnås måste det 
finnas en stark och tydlig ledning som ser till att rutinerna följs på rätt sätt. 
 
• Läkemedelsgenomgångar ska genomföras till 99 % på SÄS för att säkra vårdövergångarna 
Stora variationer i dagsläget mellan klinikerna på Södra Älvsborgs Sjukhus. Inom somatiken är medelvärdet 
47,08 % och inom psykiatrin 72,68 %. Det finns anledning att befara att indikatorn inte nås, trots att detta 
uppmärksammats under våren. 
 
• Antalet återinskrivna januari tom oktober 2018 jämförs med antalet motsvarande period 2019. 

Antalet återinskrivningar ska ha minskat med 50 %  
Antalet återinskrivningar har minskat tom maj. Resultat från juni och framåt levereras i oktober. 
Målindikatorn har efter beslut ändrats till att följa de regionala processmåtten, för att kunna jämföras och 
följas regionalt. Förväntan är att den nedåtgående trenden är bestående. 
 
• Avvikelser som besvaras efter 60 dagar ska vara 5 % 
Antal svarsdagar varierar under året men bedömningen är att indikatorn kommer att nås vid årets slut. 
 
• Antalet % av patienterna som väntat mer än tre dagar på att få komma hem  
Antalet mäts månadsvis och uppvisar ett positivt resultat som förväntas bibehållas och stärkas under resten 
av året.   
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7 Räkenskaper 

7.1 Resultaträkning total 
 
RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Utfall Budget  Prognos  Utfall  

 2019-08 2018-08 helår 2019 helår 2019 helår 2018 
Verksamhetens intäkter 39700 41696 70054 70054 66701 
Verksamhetens kostnader -40408 -41887 -68690 -70395 -64199 
Avskrivningar/nedskrivningar -214 -203 -333 -333 -311 
Verksamhetens 
nettokostnader  -922 -394 1031 -674 2191 
Finansiella intäkter 0 0 0 0 2 
Finansiella kostnader -223 -667 -1000 -326 -1377 
Periodens resultat -1 145 -1 061 31 -1 000 816 

 
 

7.1.1 Resultaträkning total, januari-augusti 

 
Tkr Periodiserat utfall Utfall Periodiserat utfall Not 
 1801-1808 1901-1908 1901-1908  
     
Verksamhetens intäkter 22 493 34 403 19 672 1 
Verksamhetens kostnader -41 887 -41 708 -40 408 2 
Avskrivningar -203 0 -214  
     
Verksamhetens nettokostnader -19 597 -7 305 -20 950  
     
Förbundsbidrag, Kansli 11 306 22 344 10 300 3 
Medlemsavgifter, Navet 4 870 7 487 4 991 4 
Medlemsavgifter, 
Medarbetarcentrum 1 540 2 368 1 579 5 
Medlemsavgifter, 
Närvårdssamverkan 1 487 3 018 2 263 6 
Medlemsavgifter, Business Region 
Borås 0 2 296 895 7 
Finansiella intäkter 0 0 0  
Finansiella kostnader -667 -6 -223 8 
     
Resultat före extraordinära poster -1 061 30 202 -1 145  
     
Extraordinära intäkter 0 0 0  
Extraordinära kostnader 0 0 0  
     
Periodens resultat -1 061 30 202 -1 145  
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7.1.2 Resultaträkning Kansli, inkl tillväxtmedel 

 
Tkr Periodiserat utfall Utfall Periodiserat utfall 
 1801-1808* 1901-1908 1901-1908 

    
Verksamhetens intäkter 11 869 24 207 13 658 
Verksamhetens kostnader -23 652 -25 384 -24 745 
Avskrivningar -22 0 -22 

    
Verksamhetens nettokostnader -11 805 -1 177 -11 109 

    
Förbundsbidrag, Kansli 11 306 22 344 10 300 
Finansiella intäkter 0 0 0 
Finansiella kostnader -665 -2 -219 

    
Resultat före extraordinära 
poster -1 164 21 165 -1 028 

    
Extraordinära intäkter 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 

    
Periodens resultat -1 164 21 165 -1 028 

    
    
* Inkl Business Region Borås    

 
 
 

7.1.3 Resultaträkning Business Region Borås 

 
Tkr Periodiserat utfall Utfall Periodiserat utfall 
 1801-1808 1901-1908 1901-1908 

    
Verksamhetens intäkter  83 83 
Verksamhetens kostnader  -1 022 -1 001 
Avskrivningar  0 0 

    
Verksamhetens nettokostnader 0 -939 -918 

    
Medlemsavgifter, BRB  2 296 895 
Finansiella intäkter  0 0 
Finansiella kostnader  0 0 

    
Resultat före extraordinära poster 0 1 357 -23 

    
Extraordinära intäkter 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 

    
Periodens resultat 0 1 357 -23 
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7.1.4 Resultaträkning Medarbetarcentrum 

 
Tkr Periodiserat utfall Utfall Periodiserat utfall 

 1801-1808 1901-1908 1901-1908 
    

Verksamhetens intäkter 356 382 382 
Verksamhetens kostnader -1 894 -2 080 -1 928 
Avskrivningar 0 0 0 

    
Verksamhetens nettokostnader -1 538 -1 698 -1 546 

    
Medlemsavgifter, 
Medarbetarcentrum 1 540 2 368 1 579 
Finansiella intäkter 0 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 0 

    
Resultat före extraordinära poster 2 670 33 

    
Extraordinära intäkter 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 

    
Periodens resultat 2 670 33 

 
 
 

7.1.5 Resultaträkning Navet science center 

 
Tkr Periodiserat utfall Utfall Periodiserat utfall 
 1801-1808 1901-1908 1901-1908 

    
Verksamhetens intäkter 7 915 8 246 7 625 
Verksamhetens kostnader -12 470 -12 996 -12 553 
Avskrivningar -181 0 -192 

    
Verksamhetens nettokostnader -4 736 -4 750 -5 120 

    
Medlemsavgifter, Navet 4 870 7 487 4 991 
Finansiella intäkter 0 0 0 
Finansiella kostnader -2 -4 -4 

    
Resultat före extraordinära poster 132 2 733 -133 

    
Extraordinära intäkter 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 

    
Periodens resultat 132 2 733 -133 
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7.1.6 Resultaträkning Närvårdssamverkan 

 
Tkr Periodiserat utfall Utfall Periodiserat utfall 

 1801-1808 1901-1908 1901-1908 
    

Verksamhetens intäkter 4 473 3 912 351 
Verksamhetens kostnader -5 991 -2 653 -2 608 
Avskrivningar 0 0 0 

    
Verksamhetens nettokostnader -1 518 1 259 -2 257 

    
Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan 1 487 3 018 2 263 
Finansiella intäkter 0 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 0 

    
Resultat före extraordinära poster -31 4 277 6 

    
Extraordinära intäkter 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 

    
Periodens resultat -31 4 277 6 
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7.2 Balansräkning 
 
Tkr 201808 201812 201908 Not 

     
Anläggningstillgångar 2 526 2 051 1 913  
Maskiner och inventarier 1 556 1 539 1 401 9 
Värdepapper 512 512 512 10 
Bidrag till statlig infrastruktur 458 0 0 11 

     
Omsättningstillgångar 83 630 77 139 77 866  
Varulager 0 0 392  
Kundfordringar 2 274 4 123 6 338  
Fordringar hos Borås stad 77 162 68 227 67 568  
Övriga fordringar 63 0 45  
Interimsfordringar 4 128 4 770 3 511  
Kassa 3 19 12  
     
Summa tillgångar       86 156 79 190 79 779  
     
Eget kapital 8 666 10 543 9 398 12 
Därav årets resultat -1 061 816 -1 145  
     
Avsättningar 29 192 30 023 19 495  
Avsättningar för pensioner 13 229 13 352 2 607 13 
Andra avsättningar 15 963 16 671 16 888 14 

     
Skulder 48 298 38 624 50 886  
Långfristiga skulder 104 96 79 15 
Kortfristiga skulder 48 194 38 528 50 807 16 

     
Summa eget kapital, avsättningar 86 156 79 190 79 779  
och skulder     
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7.3 Noter 

Tkr 201808 201812 201908 
    
1 Verksamhetens intäkter    
Statsbidrag 3 696 5 699 4 231 
Bidrag från Regionen 8 725 17 693 6 301 
EU-bidrag 715 1 293 1 112 
Övriga intäkter 9 357 14 228 8 028 
Summa 22 493 38 913 19 672 

    
2 Verksamhetens kostnader    
Bidrag till projekt/verksamheter 8 377 8 842 8 056 
Bidrag till statlig infrastruktur* 917 1 375 0 
Personalkostnader 20 567 30 991 21 396 
Material och tjänster 12 026 22 991 10 956 
Summa 41 887 64 199 40 408 

    
3 Förbundsbidrag, Kansli*    
Bollebygd 366 715 247 
Borås 4 412 8 617 2 953 
Herrljunga 380 741 251 
Mark 1 374 2 684 914 
Svenljunga 428 836 283 
Tranemo 472 923 313 
Ulricehamn 962 1 880 644 
Varberg 351 686 235 
Vårgårda 456 890 306 
Beslutade men ej påbörjade interna projekt 2017 0 2 105 0 
Beslutade men ej påbörjade interna projekt 2018 2 105 -4 184 4 184 
Summa 11 306 15 893 10 330 

    
4 Medlemsavgifter, Navet    
Borås 3 834 5 751 3 930 
Mark 448 672 459 
Svenljunga 136 205 140 
Tranemo 170 255 174 
Ulricehamn 282 422 288 
Summa 4 870 7 305 4 991 

    
5 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum    
Borås 967 1 451 991 
Mark 351 527 360 
Svenljunga 104 156 108 
Tranemo 118 176 120 
Summa 1 540 2 310 1 579 

    
6 Medfinansiering, Närvårdssamverkan    
Bollebygd 31 46 31 
Borås 371 556 377 
Herrljunga 32 48 32 
Mark 115 173 116 
Svenljunga 36 54 36 
Tranemo 40 60 40 
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Ulricehamn 81 121 82 
Vårgårda 38 57 39 
Fakturerat HSNK 743 1 115 755 
Överskott 2017 0 805 0 
Överskott 2018 0 -755 755 
Summa 1 487 2 280 2 263 

    
7 Medlemsavgifter, Business Region Borås    
Bollebygd   37 
Borås   447 
Herrljunga   38 
Mark   138 
Svenljunga   43 
Tranemo   48 
Ulricehamn   98 
Vårgårda   46 
Summa   895 

    
8 Finansiella kostnader    
Index E20 653 1 361 217 
Övrigt 14 16 6 
Summa 667 1 377 223 

    
9 Maskiner och inventarier    
Ingående balans 1 486 1 486 1 539 
Investeringar 273 364 76 
Avskrivningar -203 -311 -214 
Utgående balans 1 556 1 539 1 401 

    
10 Värdepapper    
Aktier i Mediapoolen AB och  512 512 512 
Gryning Vård AB    
    
11 Bidrag till statlig infrastruktur    
E20** 458 0 0 

    
12 Eget kapital    
Ingående eget kapital 9 727 9 727 10 543 
Årets resultat -1 061 816 -175 
Utgående eget kapital 8 666 10 543 10 368 

    
13 Avsättningar för pensioner    
Pension inkl löneskatt 13 229 13 352 3 132 

    
14 Andra avsättningar    
Bidrag till statlig infrastruktur** 15 963 16 671 16 888 

    
15 Långfristiga skulder    
Investeringsbidrag Navet 129 96 79 

    
16 Kortfristiga skulder    
Semesterlöneskuld 1 095 1 765 734 
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott 28 835 19 833 31 695 
Beslutade projekt 15 486 9 841 12 787 
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Pensioner individuell del, inkl löneskatt 1 162 1 495 1 132 
Löneskatt premiebetalning KPA 0 0 404 
Leverantörsskulder 499 3 767 926 
Preliminär skatt 516 494 556 
Arbetsgivaravgift 560 532 574 
Momsskuld 0 717 982 
Övrigt 41 84 47 
Summa 48 194 38 528 49 837 

    
Interna poster som exkluderats från  2 120 2 730 2 427 
verksamhetens intäkter och kostnader    
    
*För 2018 ingår Business Region Borås i förbundsbidraget.   
    
**Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av 
E20 genom Västra Götaland med 15 miljoner kronor i 2013 års penningvärde plus 
anläggningsindex. Bidraget redovisas i balans- och resultaträkning och upplöses på fem år  
För 2018 tillkommer indexuppräkning med 1 361 tkr och för 2019 t o m augusti med 217 tkr. 
    
     Upplösning tkr  

 
2013 års 
prisnivå Index  

2014 9 500 0  
2015 1 375 0  
2016 1 375 0  
2017 1 375 310  
2018 1 375 1 361  
2019 0 217  
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7.4 Kassaflödesanalys 
 
Tkr  201808 201812 201908 

     
Den löpande verksamheten     
Årets resultat före extraordinära poster  -1 061 816 -1 145 
Justering för av- och nedskrivningar  203 311 214 
Justering för gjorda avsättningar  3 064 3 895 -10 003 

     
Medel från verksamheten före förändring  2 206 5 022 -10 934 
av rörelsekapital     
     
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -15 783 -9 278 -856 
Ökning kortfristiga skulder  12 939 3 274 11 876 

     
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -638 -982 86 

     
Investeringsverksamheten     
Investering i materiella anläggningstillgångar  -273 -363 -76 
Kassaflöde från Investeringsverksamheten  -273 -363 -76 

     
Finansieringsverksamheten     
Minskning av långfristig skuld  -17 -25 -17 
Minskning av långfristiga fordringar  917 1 375 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  900 1 350 -17 

     
Årets kassaflöde  -11 5 -7 

     
Likvida medel vid årets början  14 14 19 
Likvida medel vid årets slut  3 19 12 

  -11 5 -7 
 



 
 
  ÄRENDE 9 
   
Handläggare Linda Bergholtz Utfärdat 2019-10-31 
Telefon  0729-649697  
Epost  linda.bergholtz@borasregionen.se Dnr 2019/SKF0187 

 

Sammanträdestider 2020 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
att fastställa Direktionens sammanträdestider enligt presidiets förslag  
 

 

Ärendebeskrivning 
Presidiet har tagit fram förslag till sammanträdestider för Direktionen 2020. Sammanträdestiden är satt till 
kl 9.00-12.00 undantaget ett heldagssammanträde under våren och ett under hösten samt ett tillfälle lunch-
lunch under våren.   
 
6-7 februari lunch-lunch 
28 februari 
24 april kl 9-16 
5 juni 
18 september 
23 oktober kl 9-16 
11 december 
 
Förslag på sammanträdestider för presidiet samt de båda beredningarna bifogas materialet. 

Bilagor 
Årshjul 2020 
 



 

 

ÅRSHJUL 2020 

 

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Presidium 18 feb 
 

Direktion 28 februari  
Årsredovisning 2019 
Beslut om fördelning av tillväxtmedel  
 

Presidium 14 april 

Direktion 24 april kl 9-16  
Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR) 
 

Presidium 26 maj  

Direktion 5 juni  
Tertialuppföljning per den 30 april 2019 

Presidium 13 oktober 

Presidium 1 december 

BHU presidium: 10/1, 6/3, 17/4, 14/8, 6/11, 13/11 
BHU: 28/1, 24/3, 5/5, 1/9, 24/11, 8/12 
Västkoms AU: 10/1, 6/3, 17/4, 14/8, 6/11, 13/11 
Västkom: 28/1, 24/3, 5/5, 1/9, 24/11, 8/12 
SRO: 10/1, 6/3, 17/4, 14/8, 6/11, 13/11 

Övrigt  
Sammanträdestid kl 9-12 om ej annat 
anges 
 
Utskick görs 1 vecka före mötesdag 
 

12 maj 
Beredning Välfärd & Kompetens 
Beredning Hållbar utveckling, BH7 

17 mars 
Beredning Välfärd & Kompetens  
Beredning Hållbar utveckling, BH7  

Direktion 23 oktober kl 9-16 
Delårsbokslut per den 31 augusti  
Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR) 
 

Direktion 11 december  
Budget 2021 

2 september  
Beredning Välfärd & Kompetens 
Beredning Hållbar utveckling, BH7  
 

17 november  
Beredning välfärd & Kompetens 
Beredning Hållbar utveckling, BH7 

  Direktion 18 september  

Presidium 8 september 

6 oktober 
Beredning Välfärd & Kompetens 
Beredning Hållbar utveckling, BH7 
 

6 februari 
Beredning Välfärd & Kompetens  
Beredning Hållbar utveckling, BH7  

Direktion 6–7 februari kl 12-12 
Strategidag Direktionen  



 
 
  ÄRENDE 10 
   
Handläggare Karin Björklind Utfärdat 2019-10-20 
Telefon  0766-084112  
Epost  karin.bjorklind@borasregionen.se Dnr 2019/SKF0159 

Inspel av förslag till cykelsatsningar år 2022-2025 inom ramen för regional 
transportinfrastrukturplan - Västra Götalandsregionen  

FÖRSLAG TILL BESLUT 
 

 
Direktionen beslutar 
 
att kommunalförbundet inte gör någon prioritering av inspel från kommunerna utan skickar vidare 
underlagen till Trafikverket och Västra Götalandsregionen. 
 

Ärendebeskrivning 
Västra Götalandsregionen har skickat en utlysning till kommunalförbunden med en mall för inspel av 
förslag till cykelsatsningar under perioden 2022-2025 inom ramen för regional transportinfrastrukturplan. 

Respektive kommunalförbund har möjlighet att skicka inspel enligt följande alternativ: 

• Alternativ 1: Kommunerna skickar sina inspel till respektive kommunalförbund enligt mall. 
Kommunalförbunden prioriterar och skickar sedan underlagen till Trafikverket och Västra 
Götalandsregionen. 

• Alternativ 2: Kommunerna skickar sina inspel till respektive kommunalförbund enligt mall. 
Kommunalförbundet gör ingen egen prioritering utan skickar underlagen direkt vidare till 
Trafikverket och Västra Götalandsregionen. 

Inspel ska skickas till Trafikverket senast den 6 april 2020. 

Ärendets gång 
2019-09-10 BH7 
2019-10-29 Presidie 
2019-11-08 Direktionen 
 



                                        Anmälningsärenden 
2019-11-08 

 
Inkomna handlingar  
 

Datum Avsändare  Ärende  
190918 1. Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 
Reviderad ansökan tillväxtprojekt Vägledning i Boråsregionen 

190919 2. Svenljunga kommun Förslag ny översiktsplan Svenljunga kommun 
190923 3. Svenljunga kommun Boråsregionen Årsredovisning 2018 
190924 4. Bollebygds kommun Avstår yttrande ÅVS 156 
190924 5. Connect Väst Delrekvisition 
190925 6. VästKom Medel för handlingsplan psykisk ohälsa 
190926 7. Ulricehamns kommun Yttrande inriktningsdokument för arbete för personer med 

psykisk ohälsa, missbruk och beroende 
190927 8. Science Park Borås Ansökan förstudiemedel Hållbar konsumtion - Re:textile 
190928 9. Föreningen Förläggargårdar 

i Sjuhärad 
Ansökan förstudiemedel Textilhistoria- Kulturarv - 
Förläggargårdar, med potential för att utveckla Besöksnäringen 

190930 10. VästKom Remiss Riktlinje för oro vid väntat barn 
190930 11. Kaj Laitinen Ansökan förstudiemedel Larsagårdens odlingars utredning om att 

skapa ett arbetsintegrerat socialt företag 
190930 12. Herkules vårdcentral Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt 

PUB-avtal Närvårdskontoret 
191001 13. Tranemo kommun Reviderat Inspel Mindre vägnätspotten 
191002 14. Svenljunga kommun Remiss Riktlinje för oro vid väntat barn 
191002 15. Tranemo kommun Yttrande ÅVS 156 
191002 16. Marks kommun Beslut om kommunalt aktivitetsansvar 
191004 17. Svenljunga kommun Yttrande inriktningsdokument för arbete för personer med 

psykisk ohälsa, missbruk och beroende 
191007 18. Gryning Vård AB Styrelseprotokoll 190905 
191008 19. Connect Sverige Komplettering av tillväxtansökan 
191017 20. Svenljunga kommun Förändrad beslutsprocess hjälpmedelshandbok 
191018 21. Miljöbron Rekvisition Hållbar kompetensförsörjning Sjuhärad 
191021 22. Ulricehamns kommun Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt 

PUB-avtal Närvårdskontoret 
191022 23. Borås Stad Yttrande ÅVS 156 
191023 24. Ulricehamns kommun Förändrad beslutsprocess hjälpmedelshandbok 
191028 25. Vårgårda kommun Yttrande inriktningsdokument för arbete för personer med 

psykisk ohälsa, missbruk och beroende 
191031 26. Ulricehamns kommun Remiss ‐ Program för bostadsförsörjning för Ulricehamns 

kommun 
191031 27. Ulricehamns kommun Yttrande ÅVS 156 

 
Expedierade handlingar  
 

Datum Mottagare  Ärende  
191001 28. Medlemskommunerna Remiss Riktlinje vid oro för väntat barn 
191003 29. Västra Götalandsregionen Inspel gällande åtgärder på mindre vägnätet 
191004 30. Kollektivtrafiknämnden Inspel gällande Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2024 
191007 31. Medlemskommunerna Direktionsprotokoll 2019-09-27 samt anslag 
191008 32. Medlemskommunerna Förslag till förändrad beslutsprocess hjälpmedelshandboken 
191008 33. Medlemskommunerna Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, option 1 

 



                                        Anmälningsärenden 
2019-11-08 

 
Delegationsbeslut  
 

Datum  Beslut  Delegat  
190910 34. Avtal Ramboll Sweden AB gällande struktur- och framtidsbild 

Boråsregionen 
Förbundsdirektör 
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Sammanfattning av ärenden till delregionalt kollektivtrafikråd 
Boråsregionen 19-11-08 
 
1. Aktuellt från kollektivtrafiknämnden, VGR 

1.1. Revidering av trafikförsörjningsprogrammet, förankring av fokusområden och 
målstruktur inför remiss  

Sammanfattning 
Trafikförsörjningsprogrammet utgör det viktigaste måldokumentet för kollektivtrafikens 
utveckling i regionen. Enligt beslutade samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland 
ska programmet uppdateras en gång per mandatperiod. Nuvarande trafikförsörjningsprogram 
sträcker sig år 2017–2020 med utblick till år 2035. Befintliga långsiktiga mål föreslås behållas i 
stora drag, men med justeringar som gör det tydligare hur målen kopplar till varandra och med 
ett ökat fokus på det hållbara resandet. 

På mötet presenteras förslag på justerad målstruktur samt prioriterade områden för det 
kommande trafikförsörjningsprogrammet med möjlighet till frågor, reflektion och diskussion. 

Skriftliga handlingar:  
- Dialogunderlag Förslag till målstruktur och prioriterade områden vid revidering av 

trafikförsörjningsprogrammet 
- Bilaga Förslag till målstruktur, mål och indikatorer 

 

1.2. Målbild tåg, delmål 2028 

Sammanfattning 
Under 2019 har rubricerat projekt pågått där information om arbetet och dess inriktning har 
diskuterats i delregionala kollektivtrafik- och infrastrukturnätverk (tjänstemän) samt delregionala 
kollektivtrafikråden (DKR) under våren.  

Målsättningen med arbetet är att konkretisera Målbild Tåg 2035 med fokus på delmål 2028 och 
även inkludera storregional busstrafik. Uppdraget ska svara på möjlig utveckling av det 
storregionala kollektivtrafiksystemet de kommande åren till år 2028 med fokus på 
genomförbarhet.  

Kollektivtrafiknämnden har beslutat om en dialoghandling att använda som ingång till hösten 
dialog med berörda parter. I denna presenteras ett förslag på möjlig utveckling för att utveckla 
tågtrafiken mot uppsatta mål med fokus på mindre trimningsåtgärder som kan genomföras på 
kortare sikt. 

På mötet presenteras förslagen översiktligt med möjlighet till frågor, diskussion och inspel på 
förslagen. 

Skriftliga handlingar:  
- Dialoghandling Storregional trafik 2028 

 



  ÄRENDE 15 
 

1.3 Årlig avstämning trafikförsörjningsprogrammet 2019 - öppna frågor? 

Sammanfattning 
Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland ska Västra 
Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med implementeringen av 
trafikförsörjningsprogrammet och redovisa uppföljning av de mål som satts upp. Kommunerna 
ges då möjlighet att via de delregionala kollektivtrafikråden (DKR) lämna yttranden på arbetet 
med att utveckla kollektivtrafiken. 

Flera DKR har tidigare år önskat tydligare återkoppling på synpunkterna de lämnar vid den årliga 
avstämningen och därför redovisar VGR sedan 2018 en sammanställning av inkomna synpunkter 
och hur dessa omhändertas. 

Ingen dragning, enbart utrymme för reflektion eller diskussion om det finns frågor från DKR. 

Skriftliga handlingar:  
- Sammanställning av inkomna remissynpunkter vid årlig avstämning av trafikförsörjnings-

programmet 2019 
- Bilaga Sammanställning och hantering av inkomna remissynpunkter vid årlig avstämning av 

trafikförsörjningsprogrammet 

 

2 Repetition av miniutredning kollektivtrafik till Landvetter flygplats (VGR och 
kommunalförbundet) 

Sammanfattning 
VGR gjorde 2018 tillsammans med kommunalförbundet en mindre utredning om 
förutsättningarna för linjelagd kollektivtrafik för arbetspendling till Landvetter flygplats. 
Utredningen presenterades på DKR i dec 2018 och redovisas efter önskemål från DKR återigen på 
detta möte. 

 

3 Aktuellt från Västtrafik 
3.1 Nya trafikavtalen  

Sammanfattning 
En stor del av trafiken i Sjuhärad har upphandlats och tilldelats. Just nu pågår etablering med 
trafikstarter i juni och december 2020. Västtrafik ger en övergripande bild av processen och vad 
som är upphandlat. 

 
3.2 Genomförandeplan 3 zoner  

Sammanfattning 
Arbetet med genomförandeplanen pågår och Västtrafik redogör för status övergripande samt 
nedslag i relevanta frågor (t.ex. seniorkort, skolkort, länsöverskridande biljetter). 

 

3.3 Kort summering av årets dialogmöten  

 
 



 

Postadress: 

Box 1091 

405 23 Göteborg 

Besöksadress: 

Södra Hamngatan 37-41 

Göteborg 

Telefon: 

010-441 00 00 

Webbplats: 

www.vgregion.se 

E-post: 

kollektivtrafik@vgregion.se 
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Dialogunderlag 

Datum 2019-10-21 

Diarienummer KTN 2019-00023 

 

 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Anna Kronvall 

Telefon: 076-940 28 21 

E-post: anna.kronvall@vgregion.se

 

Till delregionala kollektivtrafikråden 

Dialogunderlag: Förslag till målstruktur och 
prioriterade områden vid revidering av 
trafikförsörjningsprogrammet 

Sammanfattning av ärendet 

För att kommande revideringar av trafikförsörjningsprogrammet inte ska hamna 

samtidigt som översyner av den regionala utvecklingsstrategin och revideringen 

av den regionala infrastrukturplanen föreslås programmet få en löptid på fem år 

istället för fyra, dvs 2021–2025.   

Befintliga långsiktiga mål föreslås behållas i stora drag, men med justeringar som 

gör det tydligare hur målen kopplar till varandra och med ett ökat fokus på det 

hållbara resandet.  

Ökat hållbart resande och genomförande av beslutade strategier föreslås 

prioriteras i det kommande trafikförsörjningsprogrammet. Prioriteringen syftar till 

att nå målen, men är också områden som har lyfts som särskilt angelägna av de 

delregionala kollektivtrafikråden.  

Fördjupad beskrivning av ärendet 

Tidsperiod för det nya programmet 

Trafikförsörjningsprogrammet utgör det viktigaste måldokumentet för 

kollektivtrafikens utveckling i regionen. Enligt beslutade samverkansformer för 

kollektivtrafiken i Västra Götaland ska programmet uppdateras en gång per 

mandatperiod. Nuvarande trafikförsörjningsprogram sträcker sig år 2017–2020 

med utblick till år 2035.  

Samtidigt som processen med revideringen av trafikförsörjningsprogrammet 

pågår processen med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS), samt 

processen med revidering av den regionala infrastrukturplanen. Den nya RUS:en 

föreslås ses över/aktualiseras vart fjärde år och infrastrukturplaneringen sker i 

fyraårscykler. Med tanke på den anhopning av arbete som detta medför för 

kommuner och kommunalförbund föreslås det kommande trafikförsörjnings-

programmet löpa fem år istället för fyra, dvs 2021-2025 med utblick till 2035. Det 

gör att revidering av framtida trafikförsörjningsprogram kommer ligga förskjutet 

ett år i förhållande till andra nämnda processer, och på så sätt underlätta för våra 

samarbetsparter. En annan fördel med detta är att fördubblingsmålet för 

kollektivtrafiken sträcker sig till just år 2025 och genom att innefatta även det året 

https://www.vgregion.se/
mailto:kollektivtrafik@vgregion.se
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i kommande program kan målår i programmet sättas till slutåret för 

fördubblingsmålet. Från 2025 är tanken att återgå till trafikförsörjningsprogram 

som sträcker sig över 4 år. 

Justerad målstruktur 

På kollektivtrafiknämndens möte i mars 2019 beslutade nämnden att inriktningen 

för revidering av trafikförsörjningsprogrammet och processens samråd är 

prioritering av fokusområden inom befintliga långsiktiga mål och strategier.  

Beslutade strategier blir även fortsatt en del av trafikförsörjningsprogrammet och 

revideras inte i samband med denna process. Efter beslut om det nya programmet 

kan beslut tas att revidera strategierna om det finns ett behov av justeringar. 

För att göra det tydligare hur målen kopplar till varandra och ge ett ökat fokus på 

det hållbara resandet föreslås en något omarbetad målstruktur. Det övergripande 

målet är att Andelen hållbara resor ökar i hela Västra Götaland. De tre 

tillståndsmålen bidrar till det övergripande målet genom god geografisk 

tillgänglighet, attraktiv kollektivtrafik och låg miljöpåverkan. 

 

 

 

För varje målområde finns mål och indikatorer som följs upp för att följa 

utvecklingen. Dessa redovisas i bilaga 1.  

Målnivåer föreslås beslutas av kollektivtrafiknämnden i december 2019. 
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Prioriterade områden kopplade till målen 

I kommande trafikförsörjningsprogram föreslås följande områden prioriteras:  

➢ Genomför beslutade strategier, med prioritet på Målbild tåg 2035  

➢ Öka andelen hållbart resande  

Dessutom ska arbets- och studiependling fortsatt prioriteras för att bidra till 

stärkta, vidgade arbetsmarknader. 

 

En utförligare beskrivning av de två prioriterade områdena följer nedan. 

 

➢ Genomför beslutade strategier 

Målbild tåg 2035 inkl. västtågsutredningen  

- Fortsatt arbete för att tågtrafiken ska utvecklas som ryggraden i det 

regionala kollektivtrafiksystemet enligt Målbild tåg 2035 

- Fokus delmål 2028  

Strategier för regionens pendlingsnav 

- Fokus på genomförande av Målbild Koll 2035 

- Utveckla pendlingsnaven Borås, Skövde, Trollhättan/Vänersborg och 

Uddevalla enligt beslutade planer 

Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor 

- Fortsatt utveckling enligt strategins fem åtgärdsområden, bl.a. trygghet 

- Funktionshinderanpassning av fordon, hållplatser och terminaler fortsätter 

Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken 

- Omställning till förnybar energi i fordon fortsätter 

- Fokus på minskning av koldioxidutsläpp 

Landsbygdsutredningen 

- Trafiken införd och nivåerna ska upprätthållas 

- Fokus på information, biljetter och integration med reseplaneraren  

Pris- och sortimentsstrategi, genomförd i sin helhet 2021 

- Ny zonstruktur införs hösten 2020  

- Fortsatt fokus på enkelhet efter införandet av ny zonstruktur  

 

➢ Öka andelen hållbart resande  

Området innehåller ett antal befintliga arbeten som fortsätter även i kommande 

programperiod så som:  

Kompetensplattformen Hållbart resande väst, HRV 

- Beteendepåverkan, stöd till kommuner och nationellt påverkansarbete 

Kombinerad mobilitet 

- Möjliggöra och främja tredjepartförsäljning av Västtrafiks biljetter samt 

samarbeta med aktörer som utvecklar, tillämpar och utvärderar 

kombinerade mobilitetstjänster 
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Samhällsplanering och kollektivtrafik 

- Fortsatt utveckling av samverkan mellan aktörer kopplat till fysisk 

planering/stadsbyggnad 

Driva på och bidra till forskning och innovation 

- Programmet för hållbara transporter  

- Stöd till K2:s kollektivtrafikforskning 

- Breddad finansiering av kollektivtrafiken  

 

Inom området Öka andelen hållbart resande föreslås även nedanstående 

utvecklingsområde: 

Hållbar mobilitet, med fokus på hur man tar sig till stråken 

Området förutsätter samverkan, främst mellan VGR, Västtrafik och 

kommunerna, och föreslås innehålla bland annat:  

- Ökad samverkan; VGR, Västtrafik, kommunalförbund, kommuner och 

andra aktörer t.ex. Trafikverket 

- Tydliggörande av vad kommunen kan förvänta sig av kollektivtrafiken, 

både i stråk och matartrafik till stråken (där det inte finns uttalade riktlinjer 

inom landsbygdsutredningen och målbild tåg 2035) 

- Strategi för pendelparkeringar, Västtrafik har påbörjat ett arbete 

tillsammans med GR 

- Kommunernas möjligheter att koppla gång och cykel till kollektivtrafiken 

- Öppning för innovativa lösningar inom hållbar mobilitet 

Arbetet syftar till ökad förståelse för våra olika ansvarsområden och ger en 

möjlighet att gemensamt nå längre än varje part kan göra enskilt. 

Beredning 

Till grund för prioriteringen av områden i det nya trafikförsörjningsprogrammet 

ligger ett flertal underlag och inspel. 

• Den årliga uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammets mål och 

indikatorer 

• Workshop med kollektivtrafiknämnden 26 juni 2019 

• Yttranden från de fyra delregionala kollektivtrafikråden 

• Workshop med tjänstepersoner från de fyra delregionerna 8 okt 2019 

• Arbetsgrupp med tjänstepersoner från Västtrafik 

• Genomförd hållbarhetsbedömning av nuvarande trafikförsörjningsprogram 

• Samråd med övriga parter; Trafikverket, trafikföretag, Turistrådet och 

regionala kollektivtrafikmyndigheter i angränsande län 
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Tidplan för det fortsatta arbetet 

Under november-december 2019 förs dialog om målstruktur och prioriterade 

områden med delregionala kollektivtrafikråden. Målnivåer för de olika målen 

föreslås beslutas av kollektivtrafiknämnden i december 2019. 

Kollektivtrafiknämnden beslutar i februari 2020 om att sända ett förslag på 

trafikförsörjningsprogram på remiss till berörda aktörer. Remissen pågår till slutet 

av september 2020. Beslut om nytt trafikförsörjningsprogram beräknas tas av 

kollektivtrafiknämnden hösten 2020 med efterföljande beslut i regionstyrelsen 

och regionfullmäktige. 

 

Koncernkontoret

Ulrika Bokeberg 

Kollektivtrafik- och infrastrukturchef 

Bilaga 

• Förslag till mål och indikatorer 

 

 



 

Postadress: 

Regionens hus 

405 44 Göteborg 

Besöksadress: 

Bergslagsgatan 2 

411 04 Göteborg 

Telefon: 

010-441 00 00 

Webbplats: 

www.vgregion.se 

E-post: 

kollektivtrafik@vgregion.se 
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Bilaga 1 

Datum 2019-10-21 

Diarienummer KTN 2019-00023 

 

Förslag till målstruktur, mål och indikatorer för 

kommande trafikförsörjningsprogram 

För varje målområde finns mål och indikatorer som följs upp för att följa utvecklingen. 

Målen kommer att vara måttsatta med ett måltal till 2025 och utblick till 2035. 

Indikatorerna är inte mål/måttsatta men följs upp årligen för att följa utvecklingen. För att 

underlätta uppföljningsprocessen och minska administrativt arbete föreslås en minskning i 

antalet indikatorer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Övergripande mål: Andelen hållbara resor ökar i hela Västra Götaland 

Mål:   Andel hållbart resande - hela regionen (ny) 

Hållbart resande definieras som resor med kollektivtrafik, gång och cykel.  

Indikatorer:  Andel cykelresor 

  Andel bilpassagerare (samåkning)   

Indikatorer som utgår:  Körsträcka personbilar 

Bilinnehav/1000 invånare 

Brutto-och nettokostnad/resa 

Körsträcka personbilar och bilinnehav/1000 invånare har främst efterfrågats av enskilda 

kommuner och inte aktivt använts i analyser kopplat till kollektivtrafiken. Kommunerna 

kan fortsättningsvis hämta information om dessa hos trafikanalys.  

Brutto- och nettokostnad/resa bedöms inte på ett tydligt sätt koppla till det övergripande 

målet.  

 

https://www.vgregion.se/
mailto:kollektivtrafik@vgregion.se
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Tillståndsmål: God geografisk tillgänglighet 

Mål:  60 min till pendlingsnav, med minst 10 resmöjligheter, 

redovisas 1 gång per 4 år 

 Andel invånare som bor inom 1,5 km från hpl i stråk eller 

stadstrafik, redovisas 1 gång per 4 år (ny) 

För att ge en bättre bild av trafikens funktion är det intressant att se på antalet 

resmöjligheter till ett pendlingsnav vid olika tidpunkter under dagen.  

Lokaliseringen av bebyggelse är avgörande för en attraktiv kollektivtrafik.   

Indikatorer:  Antal personkilometer  

Andel invånare, avgångstider som passar deras resbehov 

Restidskvot 0,8 för tåg och 1,3 för buss i prioriterade stråk 

Antal pendelparkering för bil och cykel, redovisas 1 gång per   

4 år (ny) 

Pendelparkeringar är ett sätt att underlätta hela resan.  

Mål som utgår:  Andel invånare minst grundutbud enligt landsbygdsutredningen 

Grundutbudet är infört enligt landsbygdsutredningen och är en utgångspunkt för fortsatt 

trafikutveckling.  

Indikatorer som utgår: Antal utbuds-km med Västtrafik 

Brutto- o nettokostnad/utbuds-km  

Indikatorerna bedöms inte bidra till att beskriva utvecklingen för målet.  

 

Tillståndsmål: Attraktiv kollektivtrafik för alla 

Mål:   Antal resor i kollektivtrafiken  

 Andelen invånare som anser att det är enkelt att åka med 

Västtrafik 

 Andelen nöjda resenärer med Västtrafik 

 Andel invånare som känner trygghet att åka med Västtrafik 

 Andel anpassade fordon funktionsnedsatta 

Anpassade prioriterade hållplatser terminaler funktionsnedsatta 

Indikatorer:  Antal resor per funktion: 

a) stråk (tåg, expressbuss, cityexpress) 

b) stadstrafik (per pendlingsnav) 

c) tätortstrafik 

d) landsbygd och övrig trafik 

Indikator om social hållbarhet (under framtagande)  
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Mål som utgår:  Andelen nöjda resenärer med senaste resan mätt ombord 

Mätmetoden för andelen nöjda resenärer mätt ombord är under förändring. Västtrafik 

kommer följa upp nöjdheten ombord med ny mätmetod.  

Indikatorer som utgår: Allmänhetens upplevelse av förseningar med kollektivtrafiken 

Andelen turer som är punktliga per trafikslag 

Kvalitativ analys utifrån de sju diskrimineringsgrunderna 

Kvalitativ och kvantitativ uppföljning av strategin för 

funktionshinderanpassning av kollektivtrafiken 

Förseningar och punktlighet är fortsatt ett viktigt område att arbeta med. Däremot är 

bedömningen att indikatorerna inte ger en rättvisande bild under den kommande 

programperioden med tanke på de stora byggnationer och underhållsarbeten av 

infrastrukturen som pågår runtom i Västra Götaland.  

Kvalitativ analys utifrån de sju diskrimineringsgrunderna genomförs i enlighet med 

strategin för kollektivtrafik på jämlika villkor. En ny indikator om social hållbarhet förs in. 

Strategin för funktionshinder-anpassning har ersatts av ovan nämnda strategi och 

indikatorn kopplad till denna tas därför bort.  

 

Tillståndsmål: Låg miljöpåverkan 

Mål:  Minskning CO2-utsläpp per personkilometer jmf 2006 

 Kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel 

I trafikförsörjningsprogrammet redovisas även en geografisk fördelningsnyckel av 

kollektivtrafikens marknadsandelar utifrån dagsläget. 

Indikatorer: Andel kilometer per drivmedel: 

 a) kilometer med elbuss (ny) 

 b) kilometer med biogasbuss (ny) 



  

 

Dialoghandling 
Storregional trafik 2028 

 
- en konkretisering av Målbild Tåg 2035 

inklusive storregional busstrafik 
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1  Inledning 
Detta dokument beskriver inriktningen på förslagen som ligger till grund för 

dialog med berörda aktörer om storregional tåg- och busstrafik, som är en 

konkretisering av Målbild tåg 2035. Inför remissversionen kommer en 

huvudrapport att tas fram. På flertalet stråk har varianter på 

utredningsalternativ analyserats och beräknats. Dessa kommer beskrivas i en 

underlagsrapport som ska vara färdig under hösten 2019. Samtliga 

beskrivningar av utvecklingssteg i kapitel 2 och 3 är förslag på målsättningar 

som bedöms möjliga utifrån fysiska förutsättningar, med mindre 

infrastrukturinvesteringar. Framtagna målsättningar kommer även efter 

beslutad utredning att kräva ytterligare beslut för att kunna förverkligas:  

• Ofinansierad infrastruktur ska hanteras inom nationell 

transportinfrastrukturplan. 

• Trafikens utvecklingstakt styrs av årlig budget och 

planeringsförutsättningar. 

1.1 Syfte 

Stärka järnvägsutvecklingen för Västra Götaland med fokus till år 2028 samt 

att ta fram målsättningar för den storregionala kollektivtrafiken oavsett 

trafikslag. 

1.2 Mål 

Målsättningen med arbetet är att konkretisera Målbild Tåg 2035 med fokus 

på delmål 2028. Målet är att uppdraget ska svara på möjlig utveckling av det 

storregionala kollektivtrafiksystemet de kommande 10 åren och tydliggöra 

kostnader för infrastruktur, trafikering och effekter på resandet.  

1.3 Ingående stråk 

Detta arbete syftar till att se potentiell utveckling i utvalda stråk samt se hur dessa 

tillsammans bildar ett regionalt nät som knyter samman Västra Götaland.  

 

Samtliga prioriterade stråk i Trafikförsörjningsprogrammet där det finns järnväg ingår 

i uppdraget. Går det parallell busstrafik utmed järnvägen ska förslagen inbegripa hur 

dessa samspelar och ger en bra helhet. Utöver järnvägsstråken (blåa i bilden nedan) 

ingår fyra storregionala busstråk (röda i bilden). Dessa busstråk går genom flera lokala 

arbetsmarknadsregioner och kommuner och har en regionsammanbindande funktion 

likt järnvägen.  

1.3.1 Förtydligande angående stråket Göteborg-Borås 

För stråket Göteborg – Borås finns avsatta medel i nationell plan för att bygga ny 

järnväg Göteborg – Stockholm, via Borås. Parallellt med detta arbete driver 

Trafikverket, VGR och berörda kommuner och kommunalförbund arbeten med hur 

denna järnväg ska trafikeras och utformas. Den nya järnvägen kommer inte heller vara 

färdig till år 2028. Järnvägsstråken Göteborg-Borås ingår därför inte i detta arbete, 

utan sträckan ingår som ett storregionalt busstråk. Busstråket ses som en helhet 

tillsammans med sträckan Borås-Ulricehamn-Jönköping.  
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Figur 1-1 Prioriterade stråk som ingår i utredningen. Blått = järnvägsstråk, rött = busstråk 

och streckade linjer indikerar överlappande stråk, med både tåg- och busstrafik. 

Knutpunktsupplägg 

Tågtrafiken har en viktig funktion i att knyta samman länet och tillsammans 

med storregional busstrafik kan den regionala trafiken bilda ett sammanhållet 

system som gör det enkelt och attraktivt att resa kollektivt i hela länet.  

 

För att kunna binda samman Västra Götaland på ett effektivt sätt, föreslås ett 

tankesätt som varit ledstjärnan i uppbyggnaden av det schweiziska 

tågsystemet, nedan kallat takttrafik. Istället för att fokusera på infrastruktur 

och fordon har tidtabellen fått vara styrande i planeringen. Utgångspunkten är 

att binda ihop hela landet i knutpunkter och bygga infrastruktur så att 

tågtrafiken hinner till nästa knutpunkt på ett visst antal minuter. Tågen som 

trafikerar i olika riktningar möts vid ett par tillfällen och ambitionen är att 

detta sammanfaller i knutpunkter. På detta sätt kommer det ett tåg från 

vardera riktningen in samtidigt och det blir då lätt att anpassa så att bussarna 

ankommer strax innan tågen och avgår strax efter.  
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Figur 1-2 Knutpunktstrafik i sin enklaste form, där turerna möts i en knutpunkt vid jämna klockslag1 

 
Figur 1-3 I en utbyggd knutpunktstrafik möts turer i flera knutpunkter vid samma klockslag 

(symmetritiden), vilket ställer krav på att körtiden mellan knutpunkterna, t ex max 30 minuter, 60 

minuter etc. 

Tack vare detta upplägg har Schweiz Europas högsta kollektivtrafikresande, 

den bästa punktligheten och det högsta utnyttjandet av bankapaciteten. En 

utgångspunkt för detta arbete är att få det regionala kollektivtrafiksystemet i 

Västra Götaland uppbyggt på samma sätt med väl fungerande knutpunkter.  

 

Möjligheter med takttrafik i knutpunktsupplägg 

När takttrafik undersökts och utvärderats visar ofta resultaten på 10–15 

procentiga resandeökningar i regional trafik jämfört med oregelbundna 

tidtabeller2. I fjärrtrafik är effekten mindre (5–10 %)3. Knutpunktsupplägg 

kan ge ytterligare resandeökningar utöver enbart takttrafik. 

 

Ett knutpunktsupplägg kring Sjöbo i Skåne (med endast busstrafik) infördes 

under 2014. Efter ett år uppmättes en resandeökning på 39 %, med endast en 

måttlig utökning av turutbudet4. I takttidtabellens första två utvecklingssteg är 

det framför allt enkelheten som förbättras, medan det tredje steget även 

innebär nätverkseffekter. En grov uppskattning är att knutpunktsupplägg kan 

ge lika stora ytterligare resandeökningar som takttrafik. Sammanlagt bör 

alltså takttrafik med knutpunktsupplägg kunna ge 20–30 % resandeökning. 

En fördel med knutpunktstrafik, som bör framhållas, är resiliensen. Med 

                                                 
1 Bild från HiTrans Best Practise Guide, Public transport - planning the networks (2005), bearbetad av 
Stephan Bösch & Joel Hansson. 
2 Källa: The Benefits and Demand Impacts of Regular Train Timetables. Mark Wardman et al, Institute 
for Transport Studies, University of Leeds, 2003 
3 Källa: Elasticity Model for Determination of Rail Total Travel Demand. Bo-Lennart Nelldal et al, KTH, 
2003 
4 Källa: Pressmeddelande från Skånetrafiken ”Stor succé för knutpunkt Sjöbo”, 2015-09-24. 
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knutpunktsupplägg får resenären ofta tillgång till flera olika resvägar, vilket 

innebär att hen lättare kan ta sig runt en eventuell störning. 

 

Begränsningar att se upp med 

Knutpunktstrafik förutsätter lång planeringshorisont och målstyrning. För 

detta är det nödvändigt med en väl genomförd förankring och bred acceptans. 

Det går inte att ändra planeringsinriktning med kort varsel eller göra 

tillfälliga efterfrågeanpassningar eftersom det påverkar systemet som helhet. 

Å andra sidan är trafikuppläggets stabilitet över tiden en del av 

framgångskonceptet.  

 

Produktionskostnaderna kan bli större med takttrafik, eftersom enstaka turer 

med lågt resande inte kan tas bort. Ofta kan det större resandet och därmed 

högre biljettintäkterna på sikt kompensera för detta. Kortsiktigt blir det dock 

ofta en puckel med något försämrat företagsekonomiskt resultat, vilket kräver 

uthållighet för att ta sig igenom.  

 

Det svenska regelverket för tilldelning av kapacitet är ytterligare en 

begränsning att se upp med, och skulle behöva justeras för att regionala 

knutpunktsystem ska kunna fungerar riktigt bra och vara stabilt över tid.  

Knutpunktsupplägg i Västra Götaland 
Nedan illustreras hur Västra Götaland kan sammanflätas i knutpunkter, där 

cirklarna symboliserar klockor. Ett streck mot klockslaget 12 innebär att tåg 

och/eller bussar möts runt minuttal 00, ett streck mot ”halv” indikerar att tåg 

och bussar möts runt minuttal 30.  

 

Förutsatt att trafiken har samma öppettider är det alltså möjligt att 

nedanstående mönster upprepar sig varje timme, och det är enkelt för 

resenären att känna igen sig, vilket ger en trygghet i att bytet alltid finns och 

fungerar. 
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Figur 1-4 Knutpunktupplägg i Västra Götaland enligt förslag. Cirklarna ska illustrera klockor där tåg 

och bussar möts runt minuttal 30 om strecket är rakt nedåt. Streckade cirklar indikerar att knutpunkten 

endast uppstår varannan timme. 

2 Förslag per stråk 
I detta kapitel beskrivs möjlig förändring per stråk. I denna rapport lyfts det 

utredningsalternativ per stråk som bedöms bäst svara mot utrednings syfte 

och mål. Målnivåerna bedöms möjliga utifrån fysiska förutsättningar, med 

mindre infrastrukturinvesteringar. Trafikens utvecklingstakt styrs sedan av 

årlig budget och planeringsförutsättningar. 

 

För att läsa mer i detalj om samtliga utredningsalternativ som beräknats, 

nuläget i trafiken samt hur målsättningen är till år 2028 inom Målbild Tåg 

2035 hänvisas till underlagsrapporten ”Stråkvis genomgång storregional 

trafik 2028”. Färdigställs till utskick av remiss. 

2.1 Västra Stambanan 

Alingsås – Göteborg är ett av Sveriges hårdast belastade dubbelspår. 

Situationen kompliceras av att tågtrafiken är väldigt blandad; flera 

fjärrtågsoperatörer, regiontåg, pendeltåg och en omfattande godstrafik. 

Sträckan är över 4 mil, vilket är längre än andra bandelar med så tät tågtrafik. 

Kappkörning kan därmed bli ett problem på sträckan, eftersom de olika 

tågtyperna har olika medelhastighet. Ju längre sträckorna är där tåg med olika 

hastigheter ska samsas, desto större blir problemen, vilket gör att det finns 
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kapacitetsbrist även nordost om Alingsås. Många tåg måste idag köras om, 

särskilt godståg, men även regionala tåg som förbigås av snabbtåg. 

 

Trafikverkets genomförandeplan 2018–2023 innehåller en rad åtgärder på 

sträckan, som spår- och kontaktledningsbyten, fler förbigångsspår och olika 

signal- och trimningsåtgärder. Floda och Lerum stationer ska byggas om, 

Alingsås och Herrljunga är redan ombyggda. Åtgärderna kommer främst att 

bidra till att trafiken flyter bättre och att felfrekvensen i infrastrukturen 

minskar. De innebär dock ingen egentlig ökning av kapaciteten på linjen, mer 

än marginellt. 

 

Krav som bör ställas på arbetet med trafiken på Västra Stambanan är att:  

• dagens hårt ansträngda kapacitetssituation förbättras  

• resandet kan öka enligt prognoserna i Målbild Tåg 2035 och att även 

gods- och fjärrtågtrafiken kan ges goda utvecklingsförutsättningar 

• ge förutsättningar för god punktlighet och robusthet  

• planenliga förbigångar av persontåg mellan Alingsås och Göteborg 

bör undvikas av restidsskäl 

• tågen inte ska behöva ”köra bort tid” 

Stort resandebehov i maxtimmen mellan Göteborg-Alingsås 

Behovet i högtrafik är stort och i maxtimmen bör det finnas plats för: 

• Två godstågskanaler 

• Kvartstrafik på pendeltågen (åtminstone på de större stationerna) 

• Ett snabbtåg Stockholm – Göteborg utan uppehåll (körs idag av SJ) 

• Ett snabbtåg Stockholm – Göteborg med uppehåll (körs idag av SJ) 

• Ett ytterligare snabbtåg Stockholm – Göteborg med uppehåll (körs 

idag av MTR) 

• Ett regionexpresståg Stockholm – Mälardalen – Göteborg (körs idag 

av SJ) 

• Ett regiontåg (Västtåg Skövde/Jönköping – Falköping – Göteborg)  

• Ett kompletterande regiontåg (Västtåg) Herrljunga – Göteborg, som 

kan komma från Kinnekullebanan. 

 

Av resandeberäkningarna framgår det att pendeltågen kommer behöva 

trippelkopplas för att klara av kapacitetsbehovet. Dagens X61 som går i 

pendeltågstrafiken är drygt 70 m långa vilket innebär att pendeltågs-

plattformarna behöver vara minst 225 m. Idag är Göteborg, Partille, Lerum, 

Floda, Stenkullen och Alingsås minst 225m men övriga är endast 170 m. 

Trafikeringsförslag till 2028 

Till 2028 föreslås ett trafikupplägg som möjliggör att trafikera enligt behovet 

i maxtimmen, samt kvartstrafik till de större stationerna mellan Göteborg-

Alingsås. Detta är möjligt genom att snabba upp pendeltågstrafiken genom att 

inte stanna vid två av dagens 10 uppehåll. Trafikförslaget nedan bygger på att 

tågen inte stannar i Sävenäs och Aspen/Aspedalen i Lerums tätort. 

Trafikeringsmässigt är det möjligt att ersätta Sävenäs station med en ny 

tågstation vid Gustavsplatsen då denna ligger innanför Västlänkens 

avgränsnings och därför inte hamnar i konflikt med fjärrtågen. I Herrljunga 

och Falköping tillskapas väl fungerande knutpunkter med attraktiva 
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bytestider mellan tågen. För att få till fyra tåg per timme från Floda stannar 

även regionaltågen där. Regionexpresstågen har kortare restider än 

regiontågen och gör uppehåll i Alingsås, Falköping, Skövde och Töreboda. 

Knutpunkten i Herrljunga anpassas enligt förslaget mellan regiontåg på 

anslutande järnvägar och fjärrtågen som gör uppehåll där. Trafiken mellan 

Skövde-Jönköping-Nässjö förlängs till Töreboda med ett par avgångar per 

dag.  

 
Figur 2-1 Förslag som möter listade krav ovan samt behovet i maxtimmen. Varje streck 

symboliserar ett tåg/h. I Jonsered stannar aldrig mer än 2 tåg/h. 

Infrastruktur kopplat till förslaget 

Utredningsalternativet bygger på följande investeringsbehov: 

• Förlängda plattformar från 170 m till 225 i Västra Bodarne, 

Norsesund, Jonsered samt antingen Aspen/Aspedalen eller ny station 

där emellan. 

• Trimningsåtgärder så att tågtrafiken kan köra med 3 minuters 

mellanrum mellan tågen på ett robust sätt. 

 

Utöver föreslagna åtgärder kan det övervägas om samtliga stationer ska 

förlängas från 225 m till 250 meter, d v s samma plattformslängd som i 

Västlänken. 

2.2 Jönköpingsbanan 

Sträckan Jönköping-Nässjö är mycket hårt belastad och mötesspåren på 

stationerna är delvis korta. På några stationer ligger gångväg till plattform i 

plan. 

 

Trafikverket har påbörjat arbeten på Jönköpingsbanan som förbättrar 

kapaciteten på sträckan, inklusive hastighetshöjningar på delsträckor. Detta 

ger möjlighet till mer robust trafik, och kortade restider. 

Sammanfattade effekter: 
▪ Knappt +2 milj. resor/år 
▪ Robustare och mer strukturerat system med fasta 

minuttal och knutpunkter. 
▪ Kvartstrafik Göteborg-Lerum 
▪ 4 tåg/h även i Floda och Alingsås med hjälp av 

regiontåg 
▪ Införandet av snabba regionexpresståg  

(grön i bilden) 
▪ Plats för 2 godståg och 3 fjärrtåg per timme utöver 

tågen på bilden.  
▪ Kostnaderna för utökad trafik beräknas täckas 

helt av tillkommande intäkter. 
▪ Slutar trafikera 2 stationer mellan Göteborg-

Alingsås 
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För Jönköpingsbanan är det viktigt att kopplingen till Västra Stambanan i 

Falköping är välanpassad. 

Behov på Jönköpingsbanan 

Jönköpingsbanan har något enstaka fjärrtåg Jönköping-Nässjö-Stockholm, 

och domineras istället av region- och godståg. Behovet under maxtimmen på 

delen Falköping-Jönköping är: 
• ett regiontåg Skövde-Nässjö 

• ett regiontåg Falköping-Jönköping (genomgående vagn från 

Göteborg) 

• ett godståg 

 

Delen Jönköping-Nässjö behandlas inte i detalj här. Behovet ur Västra 

Götalandsperspektiv är ett regiontåg (Töreboda5)-Skövde-Nässjö varje timme 

med bra anslutningar till snabbtågen på Södra stambanan, både norr- och 

söderut. 

Trafikeringsförslag till 2028 

Förslaget bygger på en tydlig koppling i Falköping till Västra Stambanan. Utöver det 

är förslaget att köra ett heldagsutbud (d v s ett tåg i timmen från tidig morgon till sen 

kväll) mellan Skövde och Nässjö. Delen Falköping-Jönköping kompletteras med ett 

tåg från Göteborg som delas i Falköping för att få resmöjligheten mellan Jönköping-

Göteborg med tåg. Detta innebär två tåg i timmen på sträckan Falköping-Jönköping. 

Tidtabellsanlysen visar att uppehåll i Sandhem inte ryms för insatstågen, men 

resbehovet till Sandhem bedöms täckas med timmestrafik som sker med grundutbudet 

mellan Skövde-Nässjö som då stannar i Sandhem.  

  

Infrastruktur kopplat till förslaget 

Föreslagna trafikupplägg går att trafikera med befintlig och beslutad 

infrastruktur som håller på att genomföras i närtid.  

                                                 
5 Vartannat tåg förlängs till/startar i Töreboda istället för Skövde.  

Sammanfattade effekter: 
▪ Genomgående tåg Skövde-Nässjö via Jönköping 
▪ Kompletteras till halvtimmestrafik Falköping-

Jönköping. 
▪ Tåg från Göteborg-Falköping delas i Falköping 

där ett tåg går till Skövde och ett till Jönköping 
o Möjlighet till direktresa med tåg 

Göteborg-Jönköping utan byte.  
▪ Välanpassade byten i Falköping mellan 

regiontåg, regionexpresståg och fjärrtåg. 
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2.3 Norge-/Vänerbanan 

Resandet har ökat kraftigt sedan den nya linjen Göteborg-Öxnered invigdes 

och turutbudet i regiontrafiken ökades samtidigt som den nya 

pendeltågslinjen Göteborg-Älvängen startades. Turutbudet till Göteborg-

Karlstad har fördubblats. Trafiken till Oslo ligger kvar med ett mindre utbud, 

även om några kompletterande turer Göteborg-Halden har tillkommit.  

 

Norge-Vänerbanan är hårt trafikerad, särskilt på den södra delen Göteborg-

Öxnered-Skälebol (delningspunkten mot Oslo respektive Karlstad) med flera 

linjer och olika tågtyper. Knutpunkten har i huvudsak tillräcklig kapacitet för 

dagens trafik, med undantag för Göteborg-Älvängen där en 

kappkörningseffekt uppstår, vilket innebär att ett stort antal tåg får förlängd 

körtid (cirka två minuter). 

Behov på Norge-/Vänerbanan 

Den framtida trafikeringen förväntas öka framförallt med fler godståg både 

på grenen mot Kil när alla delar i utbyggnaden av godstågsstråket väster om 

Vänern är klart, och mot Norge. Dessutom förväntas utbudet av resandetåg 

Oslo-Göteborg öka, vilket innebär följande trafik i maxtimmen: 

• Fyra pendeltåg Göteborg-Älvängen 

• Fyra regiontåg Göteborg-Öxnered, varav två går till Vänersborg, ett 

till Karlstad och ett till Uddevalla och eventuellt vidare till Strömstad 

• Ett fjärrtåg Göteborg-Oslo 

• Två-tre godståg 

 

Såväl region- som pendeltåg behöver dubbelkopplas. Tåglängden uppgår då 

till 160 meter.  

Trafikeringsförslag till 2028 

Trafikeringsförslaget till 2028 liknar i hög grad dagens, men med ökat antal 

turer. Tågen från Oslo anpassas i Göteborg för att kunna fortsätta till 

Köpenhamn. Utbudet Karlstad-Göteborg ökas och går som mest varje timma. 

Tågen Karlstad - Göteborg får också ett nytt uppehåll i Brålanda som ett 

första steg mot Västtågsutredningens förslag. Däremot introduceras inte 

regiontågslinjen Halden-Trollhättan i ett första steg, då den kräver större 

infrastrukturinvesteringar. 

 

Tågen Strömstad-Göteborg går via Trollhättan för att korta restiden både från 

norra Bohusbanan och Uddevalla till Göteborg. Tåget kan därmed köra lika 

snabbt eller i vissa relationer snabbare än bussen. I Älvängen blir det mycket 

bra koppling mellan region- och pendeltåg då de stannar vid samma plattform 

i båda riktningarna. Eftersom det finns tillräcklig kapacitet i pendeltågen 

slopas uppehållet i Bohus för regiontågen som blir snabbare. Trollhättan-

Göteborg får fyra snabba regiontåg per timme. 
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Infrastruktur kopplat till förslaget 
Infrastruktur som finns beslutad i gällande plan:  

• Ombyggnad av Älvängen med förlängt vändspår 

 

Ny infrastruktur enligt förslag: 

• Ny station i Brålanda  

(förutsätter kommunavtal enligt västtågsutredningen) 

 

Utöver föreslagna åtgärder kan övervägas om samtliga stationer Älvängen-

Gamlestaden på sikt ska förlängas från 225 m till 250 meter, d v s samma 

plattformslängd som i Västlänken. 

2.4 Älvsborgsbanan 

För Älvsborgsbanans del är anslutningarna Herrljunga - Västra Stambanan 

mycket viktiga och styrande för tidtabellsupplägget. I trafikeringsförslaget 

har tågen från Borås och Uddevalla anslutning både till regiontåg mot Skövde 

och snabbtåg till Stockholm. Det kan också bli anslutning i riktning mot 

Göteborg, vilket är intressant för resenärer från Grästorp, Vara och Ljung. 

 

Tiderna i Herrljunga för att passa anslutande tåg gör att uppehållet där blir 

långt. Dessutom skulle en genomgående linje orsaka trafikproblem, då 

Älvsborgsbanans tåg måste korsa stambanan och förslaget bygger därför på 

att regionaltågslinjen på Älvsborgsbanan bryts i Herrljunga.  

Behov på Älvsborgsbanan 

Behovet på Älvsborgsbanan är att kunna köra ett regiontåg/timme Uddevalla-

Herrljunga. På delsträckan Uddevalla-Trollhättan/Öxnered tillkommer 

ytterligare ett regiontåg per timme och godståg, mellan Öxnered-Vänersborg 

Sammanfattade effekter: 
▪ Fler och snabbare regiontåg mellan Trollhättan-

Göteborg 
▪ Fjärrtåg från Oslo ankommer Göteborg strax 

innan fjärrtåg mot Köpenhamn avgår. Det kan 
alltså vara samma tåg Köpenhamn-Oslo.  

▪ Ny station i Brålanda 
▪ Snabba regiontåg via Trollhättan som fortsätter 

till Uddevalla/Munkedal. 
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tillkommer två regiontåg/timme från Göteborg och mellan Håkantorp-

Herrljunga tillkommer ett regiontåg från Kinnekullebanan varje timme. 

Mellan Herrljunga och Borås är behovet ett regiontåg/timme. 

 

Sträckan Öxnered-Herrljunga-Borås trafikeras normalt sparsamt av godståg 

men har däremot en viktig roll som omledningssträcka för både snabbtåg och 

godståg vid problem på Västra Stambanan. Det är därför viktigt att det finns 

en viss reservkapacitet på denna sträcka. 

 

Plattformar på sträckan Vargön-Knalleland behöver förlängas till minst 85 

meter för att passa de nya fordon som gradvis sätts in på linjen. 

Trafikeringsförslag till 2028 

Trafikeringsförslaget till 2028 är timmestrafik med samma uppehåll för alla 

tåg. Fördjupad dialog med Herrljunga kommun behövs för att prioritera 

mellan olika behov och mål. Utredningen har prioriterat kort restid mellan 

Herrljunga och Borås för att tillskapa bra anslutning mellan regiontåg och 

övriga tåg i knutpunkten Herrljunga, samt att minska restiden för resande 

mellan Herrljunga-Borås. För att detta ska vara möjligt behöver hållplatserna 

Mollaryd och Torpåkra slopas.  

 

Etappvis utbyggnad 

I beslutade planer (steg 0): 

• Spårbyte samt fjärrblockering för att återta hastigheter och 

upprätthålla dagens standard.  

• Ombyggnad av Vänersborgs station för att klara av tre tåg samtidigt. 

• Mötesspår vid Borgstena 

 

Utredningsalternativet bygger på följande investeringsbehov (steg 1): 

• Höjd hastighet Öxnered-Håkantorp 

• Ny växelförbindelse i Håkantorp, egentligen för Kinnekullebans 

behov, se nedan 

Sammanfattade effekter: 
▪ Cirka +0,5 milj. resor/år 
▪ Robustare och mer strukturerat system med fasta 

minuttal och knutpunkter. 
▪ Kortare restid Uddevalla-Herrljunga samt 

Herrljunga-Borås 
▪ Knutpunkten i Herrljunga har attraktiva byten till 

övriga regiontåg samt fjärrtåg till/från Stockholm 
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• Plattform vid båda spåren i Borgstena 

• Förlängda plattformar Vargön-Knalleland till 85 m 

2.5 Kinnekullebanan 

Kinnekullebanan har varierande efterfrågan utmed sin sträckning och består 

egentligen av flera linjer med olika resmönster. Förenklat kan det uttryckas 

att ju längre söderut, desto fler resenärer i tågen där utbudet också är bättre. 

Från Mariestad och österut är utbudet idag bara fyra dubbelturer per dag. 

Kinnekullebanans tåg föreslås fortsatt gå till Herrljunga och vidare till 

Göteborg. För att knyta ihop länet och målpunkter i angränsande län är det 

fördelaktigt att på sikt låta alla tåg vara genomgående hela vägen Örebro-

Göteborg, både ur resande- och produktionssynpunkt. För att kunna trafikera 

Västlänken och uppnå miljömålen i miljö- och klimatstrategin behöver 

dagens fordon ersättas med ett fossilfritt alternativ. 

Behov på Kinnekullebanan 

Kinnekullebanans behov är att kunna köra ett regiontåg/timme. Dagens 

godstrafik utgörs av ett tåg några dagar i veckan Gårdsjö-Mariestad och 

förväntas inte öka.  

Trafikeringsförslag till 2028 

Trafikeringsförslaget till 2028 är ett tåg per timme hela sträckan Örebro-

Göteborg, men med byte undervägs i en första etapp, se nedan. Tidtabellen 

förutsätter uppehåll på alla stationer och därmed samma körtider för alla tåg. 

Om vissa turer ska snabbas upp och ha färre uppehåll än idag innebär det 

tillkommande infrastrukturbehov. 

 

 

Etappvis utbyggnad 
Steg 0: 

• Spårbyte för att återta hastigheter 

 

Sammanfattade effekter: 
▪ +0,36 milj. resor/år 
▪ Robustare och mer strukturerat system med fasta 

minuttal och knutpunkter. 
▪ Genomgående tåg till Göteborg via Herrljunga 
▪ Majoriteten av tågen fortsätter även till Örebro 
▪ Tågets tider passar till buss i Lidköping för resa 

till/från Grästorp/Trollhättan 
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Steg 1: 

Fordon med fossilfri drift Örebro-Kinnekullebanan-Göteborg. Behov av ny 

infrastruktur: 

• Hastighetshöjning Mariestad-Gårdsjö så att körtiden kan kortas ned några 

minuter för att klara tidtabellen. 

• Hastighetshöjning Lidköping-Håkantorp så att körtiden kan kortas ned några 

minuter för att klara tidtabellen. 

• Ny växelförbindelse i Håkantorp där Kinnekullebanan tåg kommer att mötas. 

2.6 Viskadalsbanan 

Viskadalsbanan har både lokalt resande och viktiga anslutningar i Varberg 

och Borås. Det är fördelaktigt om tågen kan gå till Herrljunga för att det ska 

bli bra förbindelser från Marks kommun till Skaraborg och Stockholm. 

Behov på Viskadalsbanan 

Behovet på banan är att kunna köra två regiontåg/timme Borås-Skene och ett 

tåg/timme Skene-Varberg.  Det förekommer normalt ingen godstrafik på 

linjen, men den har en viktig roll som omledningsbana vid störningar på 

Västkustbanan och det bör finnas en viss kapacitet för det.  

Trafikeringsförslag till 2028 

Trafikeringsförslag till 2028 är ett tåg per timme hela sträckan Borås-Varberg 

som på sikt bör kompletteras med ytterligare tåg Borås-Skene för att kunna 

köra halvtimmestrafik med tåg och därmed slopa busstrafik på sträckan. 

Analyser har dock visat att infrastrukturen behöver kompletteras med 

fjärrblockering och en kortare dubbelspårssträcka för att möjliggöra 

halvtimmestrafik Borås-Skene, vilket detta saknar finansiering och inte 

kommer vara på plats till år 2028. Därför fokuserar förslaget på att återta 

hastigheter och köra timmestrafik mellan Borås-Varberg. Tidtabellen 

förutsätter uppehåll på alla stationer och samma körtider för alla tåg. 

 

Sammanfattade effekter: 
▪ Återtar hastigheter för att köra konsekvent 

timmestrafik. 
▪ Uppsnyggade och längre stationer så att nya 

regiontåg kan trafikera sträckan 
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Etappvis utveckling 
Steg 0 (i beslutade planer): 

• Spårbyte 

• förlängda plattformar för att få plats med ett regiontåg. 

• uppsnyggade stationsmiljöer. 

 

Förslaget: 

• Återta hastigheter på järnvägen (110 km/h på flera delsträckor) 

2.7 Borås-Värnamo 

Den här delen av Kust till kust-banan har idag ett litet lokalt resande. En 

ökning av antalet turer och nya stationer är definierade i Västtågsutredningen. 

Behov på sträckan Borås-Värnamo 

På sträckan finns på sikt ett behov att kunna köra timmestrafik med 

regiontåg. Dessutom ska det finnas plats för fjärrtågen Göteborg-Kalmar och 

godstrafik, vilket kan innebära upp till tre tåg per timme. 

Trafikeringsförslag till 2028 

Trafikeringsförslag till 2028 är initialt som tätast ett regiontåg/timme Borås-

Limmared, vilket gör att en del av busstrafiken på sträckan kan ersättas. 

Några regiontåg fortsätter till Värnamo/Växjö, främst som komplement till 

fjärrtrafiken. 

 

 

Etappvis utveckling 

Steg 0 (i befintliga planer): 

• Spårbyte 

 

Steg 1: 

Som mest timmestrafik Borås-Limmared, några få regiontåg fortsätter till 

Värnamo: 

• Ny mötesplats Borås-Hillared 

• Nya stationer i Hillared och Länghem 

 

Sammanfattade effekter: 
▪ Utökad kapacitet ger möjlighet till ny tåglinje 

Borås-Limmared 
▪ Öppnandet av två nya stationer i Hillared och 

Länghem 
▪ Tåget ersätter buss på sträckan Borås-Länghem 

och erbjuder kortare restider till/från Borås 
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2.8 Västkustbanan 

Västkustbanan har en omfattande trafik med olika tågslag. Det regionala 

resandet växer snabbt och såväl snabbtågs- som godstrafiken förväntas växa. 

Godstrafiken på sträckan påverkas främst av att en del av godstrafiken kan 

komma att läggas om på stråket väster om Vänern där Västkustbanan och den 

upprustade sträckan Åstorp-Teckomatorp (Söderåsbanan) ingår. 

Behov på sträckan Mölndal-Halmstad 

Krav som bör ställas är att:  

• kapacitetssituationen inte försämras när ny trafik tillkommer  

• resandet kan öka enligt prognoserna i Målbild Tåg 2035 och att även 

gods- och fjärrtågtrafiken kan ges goda utvecklingsförutsättningar 

• ge förutsättningar för god punktlighet och robusthet  

• tågen inte ska behöva ”köra bort tid” 

Stort resandebehov i maxtimmen mellan Göteborg och Varberg 

Behovet i högtrafik är stort och i maxtimmen bör det finnas plats för: 

• Två godstågskanaler 

• Kvartstrafik på pendeltågen Göteborg-Kungsbacka  

• Ett snabbtåg Göteborg-Malmö (körs idag av SJ) 

• Ett ytterligare snabbtåg eller annat fjärrtåg Göteborg-Malmö  

• Två regionexpresståg Göteborg-Malmö (Öresundståg) 

• Två regiontåg Göteborg-Varberg 

 

Söder om Varberg minskar behovet till två godstågs, två snabbtågs- och två 

regionexpresstågskanaler. 

 

Av resandeberäkningarna framgår det att pendeltågen kommer att behöva 

trippelkopplas för att klara av kapacitetsbehovet. Dagens X61 som går i 

pendeltågstrafiken är drygt 70 m långa vilket innebär att pendeltågs-

plattformarna behöver vara minst 225 m. 

Trafikeringsförslag till 2028 

Förslaget bygger på att trafikeringen med regiontåg Göteborg-Varberg ökar 

till att slutligen gå i halvtimmestrafik. Antalet turer i pendeltågstrafiken och i 

Öresundståg ökar. 
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Denna sträcka utreds av Trafikverket inom åtgärdsvalsstudien (ÅVS) 

Varberg-Göteborg där både Västra Götalandsregionen/Västtrafik och region 

Halland/Hallandstrafiken ingår. Denna ÅVS kommer under 2019 för beslut 

under 2020 att precisera behovet på banan i kort, medellång och lång sikt. 

Denna utredning avvaktar utkomsten av ÅVS:en.  

2.9 Bohusbanan 

Bohusbanan har både lokala och långväga resenärer med olika behov. Det 

finns omfattande parallell busstrafik, dels för att restiden med buss är lika 

kort eller kortare än med tåg, dels för att banans kapacitet inte räcker till för 

det turutbud som skulle vara nödvändigt för att möta efterfrågan, särskilt på 

södra delen. På delen Strömstad-Uddevalla är den tekniska standarden på 

banan dessutom låg. 

Behov på sträckan Strömstad-Göteborg 

På sträckan Strömstad-Uddevalla finns på sikt ett behov att kunna köra 

timmestrafik med regiontåg. Mellan Uddevalla och Göteborg är behovet 

initialt halvtimmestrafik. Mellan Stenungsund och Göteborg finns behov av 

ytterligare förtätning av trafiken till kvartstrafik. På delen Munkedal-

Uddevalla och Stenungsund-Göteborg går även enstaka godståg som fortsatt 

ska rymmas. 

Trafikeringsförslag till 2028 

Förslag för trafikering till 2028 är att förändra så att tågen Strömstad-

Göteborg går via Trollhättan. Därmed kan restiderna minskas väsentligt och 

bli konkurrenskraftiga mot busstrafiken från stationerna på norra Bohusbanan 

och Uddevalla till Göteborg. Tågen på södra Bohusbanan går då Uddevalla-

Göteborg och har bra anslutning i Uddevalla för resenärer som har resbehov 

mellan norra och södra Bohusbanan, inte minst norrifrån till Uddevalla östra. 

Sammanfattade effekter: 
▪ Utökade öppettider på Öresundståget och 

regiontåget. 
▪ Fler regionala tåg mellan Varberg-Göteborg som 

stannar i Åsa och Väröbacka och trafikerar 
Västlänken.  

▪ Möjlighet att köra längre tåg i och med 
Västlänkens öppnande. 
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Etappvis utveckling 

Steg 0 (i befintliga planer): 

Södra Bohusbanan 

• Ny mötesstation i Grohed söder om Uddevalla för att kunna köra 

halvtimmestrafik mellan Stenungsund och Uddevalla.  

• Dubbelspårssträcka Marieholm och ny station i Brunnsbo.  

 

Norra Bohusbanan 

• Kortare spårbyte på delsträcka. 

 

Steg 1: 

Södra Bohusbanan 

• Förlängda plattformar på södra Bohusbanan till 170 m.  

 

Norra Bohusbanan 

• Restiden kortas 2–3 min mellan Tanum-Uddevalla för att tidtabellen 

ska gå ihop. Konkret handlar det om plankorsningar och röjning för 

bättre siktförhållanden.  

  

Sammanfattade effekter: 
▪ Robustare och mer strukturerad trafik med fasta 

minuttal och knutpunkter på norra Bohusbanan. 
▪ 15 min kortare restid från norra Bohusbanan och 

Uddevalla till Göteborg genom att regiontåget går 
via Trollhättan. 

▪ Halvtimmestrafik Uddevalla-Göteborg via 
Bohusbanan. 

▪ Ny station i Brunnsbo 
▪ Norra Bohusbanan får direktresa till/från 

Trollhättan med tåg 
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3 Storregionala busstråk 
Det storregionala kollektivtrafiksystemet knyter ihop arbetsmarknader och 

noder i länet. I flera pendlingsrelationer är det i huvudsak tåget som har 

denna uppgift, men i detta arbete är fyra sträckningar i Västra Götaland där 

det saknas järnväg utpekade. Där är det istället bussen som har denna uppgift 

när det handlar om kollektivtrafikresandet (se Figur 1-1 på sid 4). Det finns 

också exempel på stråk där järnvägen inte är tillräckligt bra för att vara ett 

fullgott alternativ och därför består kollektivtrafiken i dessa stråk av en 

kombination av buss och tåg. Det kommer att krävas fördjupade analyser på 

linjenivå för att avgöra vilka linjer som eventuellt kan ersättas eller läggas om 

till följd av förslagen i denna utredning. 

 

Till remissversionen kommer detta kapitel att kompletteras med 

åtgärdsförslag för att nå riktlinjerna för storregionala busslinjer. 

3.1 Riktlinjer för storregionala busslinjer 

Utgångspunkten är att alla storregionala stråk ska erbjuda samma funktion 

oavsett om det är buss eller tåg. Det innebär att resenären ska kunna förvänta 

sig ett tydligare fokus på restider, hållplatser och komfort. 

 

Turutbud och öppettider 

Målsättningen för de storregionala busslinjerna är att de ska erbjuda minst en 

avgång per timme6 under fasta öppettider för att vara en del av ett 

knutpunktsupplägg i länet. 

 

Restider och hållplatser 

Beträffande restider är målet för de storregionala busslinjerna att 

restidskvoten inte ska överstiga 1,2 på de delsträckor där bussen knyter ihop 

större tätorter längs med stråken. Det betyder att bussens restid som mest får 

överstiga bilens restid med 20 %. För att detta ska vara möjligt kommer dessa 

linjer inte kunna stanna så ofta och fokus är generellt på att hålla nere restiden 

genom färre hållplatser. Målet är att hållplatserna som de storregionala 

busslinjerna stannar vid ska ha väderskydd och realtidsinformation. 

 

Fordon 

Bussarna som trafikerar dessa linjer ska erbjuda hög komfort med faciliteter 

för att resenären ska kunna utnyttja tiden ombord för arbete.  

3.1 Busstråket Göteborg-Borås-Ulricehamn-Jönköping 

Den regionala busstrafiken är idag uppdelad på tre linjer; linje 100 mellan 

Göteborg-Borås, linje 200 mellan Borås-Ulricehamn och linje 250 

Ulricehamn-Jönköping. De två sistnämnda är anpassade till varandra med 

fem minuters övergångstid, vilket gör genomgående resor Borås-Jönköping 

möjliga. Restiden blir dock ca 30 min längre än de kommersiella 

expressbussarna på sträckan. Vad gäller bytesresor mellan linje 100 och 200 

för t.ex. resor mellan Göteborg-Ulricehamn varierar bytestiderna som ibland 

hålls nere tack vare täta avgångar, men ibland är dåligt anpassade. 

 

                                                 
6 Detta ska betraktas som ett lägsta utbud och flera ingående stråk har redan idag fler turer än så.  
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Linje 100 Göteborg-Borås har mycket tät trafik under vardagar med 

avgångar var femte minut under högtrafik. Under vissa perioder på dagen går 

det en buss var 20:e minut och på kvällar och helger går det en gång i 

halvtimmen. Med så tät trafik under vardagar har fasta minuttal spelat ut sin 

roll, men på lördagar och söndagar är det återkommande mönster där bussen 

avgår 00 och 30 ifrån Åkareplatsen att föredra. Busslinjens karaktär är 

mycket tät trafik Göteborg-Korsvägen-Delsjömotet-Borås med fokus på 

restid och få hållplatser. Dagens trafik uppfyller redan uppsatta riktlinjer för 

storregional trafik.   

 

Linje 200 Borås – Ulricehamn har idag cirka 20-minuterstrafik i högtrafik, 

30 min i övrig mellantrafik och 60 min på lördagar. På söndagar går bussen 

en gång varannan timme och det är idag gles, oregelbunden trafik på kvällar 

(cirka varannan timme).  

 

Linjen har i stor utsträckning fasta minuttal, få hållplatser och går gent 

bortsett från en slinga inom Södra Älvsborgs länssjukhus.  

 

Linje 250 Ulricehamn – Jönköping trafikeras med timmestrafik i högtrafik, 

ungefär varannantimmestrafik i mellantrafik och glest turutbud i lågtrafik 

med t ex 4 dubbelturer lördag och söndag.   

 

Tidtabellen är oregelbunden vad gäller frekvensen på avgångar och har bara 

ibland återkommande avgångstider. Körvägen är gen och kan svårligen göras 

kortare. Fördjupad analys för att eventuellt slopa ett antal mindre hållplatser 

för att korta restiden något. 

 

Restidskvot 

På delen Göteborg-Borås är restidskvoten 1,18 och är redan under målnivån 

för storregional busstrafik. För resor längre än Borås, t.ex. Göteborg-

Ulricehamn/Jönköping är restidskvoten hög då bytestiderna förlänger 

restiderna för kollektivtrafiken.  

 

För delen Borås-Jönköping är restidskvoten bäst på delsträckorna Borås-

Ulricehamn respektive Ulricehamn-Jönköping. Restiden för hela sträckan 

mellan Borås-Jönköping inkluderar ett byte och försämrar restidskvoten 

ytterligare något.  

 Borås Ulricehamn Jönköping 

Borås   1,3 1,4 

Ulricehamn    1,3 

Jönköping     

 

För att nå målnivån på 1,2 på delsträckan Borås-Ulricehamn behöver restiden 

kortas med 3 min. För delsträckan Ulricehamn-Jönköping behöver restiden 

kortas 4 minuter. För hela sträckan Borås-Jönköping finns det flera 

expressbussar som klarar av restidskvoten, men som inte gör några uppehåll 

på vägen. 



  22 (30) 

 

 

3.2 Busstråket Mark-Göteborg 

Busstrafiken är uppdelad på två linjer, en snabbare (300) som går den genaste 

vägen Kinna – Göteborg, och en något långsammare (330) som går samma 

sträcka men kör även in via Sätila. I Högtrafik går linje 330 till Heden i 

Göteborg, och i lågtrafik går den till Landvetter resecentrum, med anslutning 

till Röd express för fortsatt resa till Göteborg.  

 

Linje 300 har idag kvartstrafik i maxtimmen som går över till 

halvtimmestrafik för att sedan bli en buss i timmen i mellantrafik samt på 

lördagar. På söndagar och kvällar går det en buss varannan timme.  

Linjen kör med fasta minuttal, men det är olika minuttal vardag och helg. 

 

Linje 330 via Sätila kör idag med halvtimmestrafik i högtrafik, timmestrafik 

i mellantrafik och en buss varannan timme i lågtrafik. Tidtabellen är 

oregelbunden vad gäller frekvensen på avgångarna, och har endast 

återkommande minuttal i vissa tidslägen. 

 

Under högtrafiken angör busslinjen Heden i Göteborg, medan den går till 

Landvetter resecentrum övrig tid, där anslutning sker med Röd Express.  

Restiden med busslinje 330 har cirka 10 minuter längre restid än linje 300 

mellan Kinna och Göteborg. 

 

Restidskvot 

Restidskvoten för linje 300 är god. Däremot är restiden från Kinna strax över 

en timme (62 min). Ur ett knutpunktsupplägg är det önskvärt om restiden 

istället var strax under en timme.  

3.3 Busstråket Skövde-Lidköping-Trollhättan 

Busstrafiken består av expressbusslinje 1 mellan Skövde-Skara-Lidköping-

Grästorp-Trollhättan som är en snabb linje som följer huvudvägen mellan 

dessa orter och i högtrafik dessutom har turer som inte går in i Skara 

respektive Grästorp. Den kompletteras av linje 200 Skövde-Skara-Lidköping 

som har mer lokal karaktär samt linje 100 Lidköping-Grästorp och 640 

Grästorp-Lidköping, som är lokala linjer med ett mycket begränsat utbud. 

Expressbusslinje 1 har flera uppdrag med pendlingsresor på delsträckor samt 

en viktigt sammanbindande funktion mellan tåg och buss i Trollhättan, 

Lidköping och Skövde. 

 

Idag kör expressbusslinje 1 med kvartstrafik i högtrafik mellan Skövde – 

Lidköping, halvtimmestrafik i mellantrafik och timmestrafik på helger. 

Kvällstrafiken är glesare och slutar tidigt.  

 

Delsträckan Lidköping – Trollhättan trafikeras med halvtimmestrafik i 

högtrafik, timmestrafik i mellantrafik samt på lördagar. Under lågtrafik, 

kvällar och helger så trafikeras denna sträcka med en buss varannan timme.  

 

I basutbudet är det mestadels fasta minuttal i grunden, men med 

oregelbundenheter i högtrafik och förtätning med direktturer Skövde – 

Lidköping. Minuttalen i tidtabellen skiljer sig mellan vardagar och helger. 
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Oftast finns det bra anslutningar i Skövde tack vare högt turutbud med både 

tåg och buss. Däremot är det bristfälliga anslutningar i Trollhättan, särskilt 

under låg- och mellantrafik. Normalt finns det inga anslutningar i Grästorp. 

 

Restidskvoter för expressbusslinje 1 

Restidskvot där snabbaste vägen med bil jämförs med restiden för buss visas i 

tabellen nedan. Värt att notera är att snabbaste vägen för bilen inte alltid är 

samma väg som bussen tar.  

 

Restidskvot Trollhättan Grästorp Lidköping Skara Skövde 

Trollhättan   1,04 1,21 1,36 1,46 

Grästorp    1,09 1,48 1,60 

Lidköping     1,00 1,28 

Skara      1,24 

Skövde       

 

Jämförs istället restidskvoten mellan bil och buss, förutsatt att bilen reser 

samma väg som bussen, erhålls följande resultat: 

 

Restidskvot Trollhättan Grästorp Lidköping Skara Skövde 

Trollhättan   1,04 1,08 1,10 1,12 

Grästorp    1,13 1,11 1,15 

Lidköping     1,00 1,12 

Skara      1,19 

Skövde       

 

Restidskvoten är generellt bra i stråket på delsträckorna mellan ingående 

orter. Jämförs bussen mot snabbaste restiden för bilen blir kvoten högre för 

genomgående resor t.ex. hela vägen Trollhättan-Skövde. Detta beror dels på 

att bussen åker in i varje ort och dels på att bussen står ett par minuter i 

Lidköping. Jämförs istället restiden med buss och bil då bilisten kör samma 

väg som bussen så klarar alla relationer en kvot på 1,2. För att kunna erhålla 

restidskvoten 1,2 i relationen Trollhättan-Skövde eller Grästorp-Skövde 

måste bussen korta ned restiden med 23 minuter. Det skulle innebära en ny 

linje som trafikerar direkt mellan dessa orter. 

3.4 Busstråket Bengtsfors-Uddevalla 

I stråket går det en genomgående regionbuss, buss 730 Uddevalla-

Färgelanda-Bengtsfors och några busslinjer av lokal karaktär på delsträckor. 

Linje 730 följer riksväg 172 och stannar vid alla hållplatser och kompletteras 

av några lokala linjer med begränsat utbud. Bäckefors är en viktig knutpunkt 

utmed linjen med samtrafik med linje 700 Ed-Vänersborg. 

 

Idag trafikeras linje 730 med timmestrafik i högtrafik och en buss varannan timme 

under mellan- och lågtrafik. Bortsett från enstaka undantag trafikeras linjen med fasta 

minuttal som däremot skiljer sig mellan vardagar och helger. Linjen har idag 93 

hållplatser, vilket är mer än en hållplats per kilometer. 
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Restidskvot 

Busslinje 730 har idag bra och gen linjesträckning men många hållplatser. Många 

hållplatser tillsammans med att vissa turer har en avvikande körsträcka vid Bäckefors 

gör att bussen inte når en restidskvot på 1,2 idag. För att nå målsättningen behövs 

köravvikelsen i Bäckefors tas bort och ett antal hållplatser slopas så att 5 minuter 

sparas.  

3.5 Samlade effekter inom storregionala busstråk 

Följande beräkningar bygger på att uppsatta riktlinjer för storregional trafik 

införs med regelbunden timmestrafik och ibland något uppsnabbade restider. 

Resandet beräknas då öka från 1,85 miljoner resor/år till 2,2 miljoner resor/år 

(+350 000 resor/år).  

 

Kostnaden för utökad trafik beräknas till knappt 14 mkr/år där intäkter i form 

av nya resor beräknas täcka drygt häften. Det innebär utökat driftbidrag på 6–

7 miljoner kr/år för storregional busstrafik. 

 

Kostnadstäckningsgraden för analyserade linjer är idag 54%. De turer som 

läggs till i detta förslag har sannolikt något lägre attraktivitet på tidig morgon 

och sen kväll, men i gengäld får dessa linjer ett konsekvent 

knutpunktsupplägg. Sammantaget har dessa effekter antagits ta ut varandra 

och ökat driftbidrag bygger på detta antagande. 
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4 Huvudalternativ 
Läggs samtliga av ovanstående förslag ihop fås följande bild för den storregionala 

trafiken. Bilden nedan ska ses som ett möjligt exempel på hur tågtrafiken kan bindas 

ihop genom Västlänken. Beroende på om identifierat infrastrukturbehov kommer på 

plats eller inte, kan nedanstående karta behöva ritas om. Målsättningarna per stråk i 

detta förslag stämmer för varje enskilt stråk, men exakt vilken linje norr om Göteborg 

som paras ihop med vilken linje söder om Göteborg kan komma att ändras. 

 
Figur 4-1  Ett möjligt trafikeringsförslag utifrån målsättningen per stråk. Siffrorna indikerar 

minuter mellan tågen i högtrafik. Målsättningen är att storregionala bussar ska ha 

minst 60-minuterstrafik, men flera linjer överstiger redan detta idag.  

4.1 Beräknade effekter av alternativet (tågtrafik) 

Resandet ökar i takt med tredubblingsmålet  

Resandet beräknas öka från dagens 21 miljoner resor per år till knappt 33 miljoner 

resor år 2028. Det som påverkar resandet mest är ett utökat turutbud, ett sammanhållet 

knutpunktsupplägg i länet och färdigställandet av Västlänken. Detta resande är i linje 

med tredubblingsmålet som finns beslutat i Målbild Tåg 2035. Resandet beräknas 

utifrån elasticitetstal som beräknar ett samband mellan resandeförändringar och 

förändringar i turutbudet och/eller restiden. Till exempel ger ett utökad turutbud ett 
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högre resande. Detta är ett bra sätt att beräkna mindre förändringar i trafiken, men 

kommer att underskatta större förändringar när en tåglinje går från få turer till ett stort 

utbud, eller skapar nya resandekopplingar. I detta förslag finns några sådana exempel, 

men bedömningen är att helheten har rätt storleksordning.  

 

Ökat regionbidrag för tågtrafiken 

Kostnaderna beräknas öka från dagens regionbidrag på 650 miljoner kr/år till 800–900 

miljoner kr/år. Vid beräkningar av förändrat trafikupplägg styrs de direkta 

trafikkostnaderna av hur många tåg som körs och hur långt. Om det är en singelvagn 

eller ett dubbelkopplat eller trippelkopplat tåg påverkar också kostnaderna.  

 

Kostnaderna är lättare att förutspå, medan intäkterna är betydligt svårare. Kostnaderna 

beräknas öka med 400 miljoner kr/år enligt förslaget i dialoghandlingen, där ökade 

intäkter beräknas täcka ungefär hälften av denna ökning (motsvarande 200 miljoner 

kr/år). 

 

Kostnadstäckningsgraden sjunker något  

Idag täcker intäkterna för tågtrafiken ungefär 58 % av kostnaderna. Huvudalternativet 

i förslaget innebär en utökad tågtrafik i större delen av länet. Störst förändring blir det 

på de regionala järnvägarna som idag har lågt trafikutbud. Dessa järnvägar kan få upp 

resandet mycket relativt idag, men kommer sannolikt alltid att ha en lägre 

kostnadstäckningsgrad jämfört med järnvägar med högre standard och järnväg 

närmare Göteborg. Av denna anledning är det rimligt att beräkningarna resulterar i en 

något lägre kostnadstäckningsgrad för tågtrafiken med denna förändring. 

Beräkningarna resulterar i en förändring från dagens nivå på 58 % till 55 %.  

4.2 Jämförelse med Målbild Tåg delmål 2028 

Västra stambanan 
Resandet förväntas öka med knappt 2 miljoner resor per år och Västra 

Stambanan får enligt förslaget en mycket bättre trafik. Däremot är behoven 

väldigt stora på stambanan och även om förslaget i kapitel 2 är betydligt 

bättre än idag finns en del kompromisser kvar: 

• Insatståget som ger kvartstrafik i pendeltåget vänder i Lerum när 

behovet sträcker sig till Floda. 

• Istället stannar regiontåget extra i Floda som får 4 tåg/h men sannolikt 

inte jämna 15-minutersintervaller. 

• Enstaka fjärrtåg får någon minuts tidspåslag. 

 

Behovet av ytterligare spår på Västra Stambanan bekräftas av ovanstående. 

Bohusbanan 
Södra delen av Bohusbanan når målnivåerna i trafik för 2028 efter att 

pågående byggnation av mötesspår i Grohed blir färdigställt. På sträckan 

finns behov av att köra två ihopkopplade tågsätt (mult) av kapacitetsskäl och 

för detta behöver dagens plattformar förlängas till xxx m.  

 

På norra Bohusbanan är målsättningen att kunna köra timmestrafik till 

Strömstad. Med en uppsnabbning av järnvägen med två minuter är det 

möjligt att trafikera ett tåg varannan timme via Trollhättan ned till Göteborg 
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och på så sätt nå Trollhättan som målpunkt och korta restiden med 15 min. 

För att kunna trafikera med timmestrafik krävs ytterligare hastighetshöjningar 

på sträckan. Hastighetshöjning som ger 2 minuter kortare restid innebär i 

praktiken att 11 plankorsningar behöver åtgärdas tillsammans och röjning för 

bättre siktförhållanden.  

Norge-/Vänerbanan  
På delen Trollhättan-Göteborg är det mer tåg i detta förslag än i målbilden. 

Detta beror på den tillkommande linjen Göteborg-Trollhättan-

Uddevalla/Munkedal.  

 

På delen Halden-Trollhättan har utredningen tittat på möjlighet att köra 10 

regiontåg och öppna 4 nya stationer likt uppdaterad målsättning efter beslut 

av Västtågsutredningen. Detta är endast möjligt efter kapacitetsökning på 

sträckan med 4 nya mötesstationer. Detta kostnadsberäknas till 100 miljoner 

kronor styck, motsvarande 400 miljoner för sträckan. Dessa saknar 

finansiering och är inte möjliga till år 2028. Istället blir fokus på 

biljettsamarbete med kommersiella aktörer, där fjärrtågen från Oslo är 

planerade enligt förslaget att ankomma till Göteborg 10 min innan avgång för 

fjärrtåg mot Köpenhamn. Detta tåg skulle därmed kunna vara samma tåg som 

trafikeras Oslo-Köpenhamn.  

 

På Karlstadslinjen nås målnivån och som ett steg mot de långsiktiga målen i 

väntan på utökad kapacitet mot Norge är förslaget att öppna en ny station i 

Brålanda som tåget mellan Göteborg-Karlstad då stannar vid. 

Älvsborgsbanan 
En ny linje mellan Uddevalla och Trollhättan tillkommer. Då elektrifiering 

och infrastruktur saknas för att trafikera Kinnekulletågen via Trollhättan är 

förslaget att dessa tåg fortsatt går till Herrljunga/Göteborg likt dagens trafik. I 

övrigt är samma utbud som målbilden möjligt. I målbilden finns ett förslag att 

köra tågen från Skövde via Herrljunga, Borås och ny järnväg till flygplatsen 

och Göteborg. Varken infrastrukturen i Herrljunga eller en ny järnväg till 

Borås beräknas vara färdig år 2028, varför förslaget fortsatt har tåget från 

Skövde via Västra Stambanan till Göteborg.  

Viskadalsbanan 
Målet är att förtäta tågtrafiken mellan Skene-Borås till halvtimmestrafik. 

Dock visar djupare analys av detta stora infrastrukturkostnader som saknar 

finansiering. Istället fokuserar förslaget på att återta hastigheter, förlänga 

plattformar och snygga upp stationsmiljöer för att kunna trafikera ett tåg i 

timmen på ett attraktivt sätt.  

Kinnekullebanan 
Istället för elektrifiering och trafikering via Trollhättan till Göteborg är 

förslaget att anskaffa fossilfria fordon som trafikerar Göteborg-Herrljunga-

Lidköping-Örebro. Samtliga tåg på Kinnekullebanan föreslås vara 

genomgående tåg till Göteborg. De flesta av dessa tåg föreslås även fortsätta 

till Örebro i andra riktningen.  
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Kust-till-kustbanan 
Delen Göteborg-Borås har en pågående parallell utredning och hanteras inte i 

detta arbete vad gäller tågtrafiken. 

  

För delen Borås-Värnamo är målsättningen att trafikera 10 tåg per dag och 

riktning, samt öppna nya stationer i Hillared, Länghem och Grimsås. Detta 

kräver 3 nya mötesspår som saknar finansiering. Förslaget påvisar istället 

möjligheten att komma igång genom att bygga ett nytt mötesspår och köra 10 

turer/dag och riktning till Limmared. Detta medger öppnandet av Hillared 

och Länghem, men utökad trafik till Värnamo och ny station i Grimsås 

kommer i nästa steg (förutsätter kommunavtal enligt Västtågsutredningen 

avseende station och samhällsplanering, samt reducerad busstrafik). 

4.3 Samlat infrastrukturbehov utöver beslutade planer 

Infrastrukturbehovet är analyserat utifrån möjligheterna att framföra tågen 

enligt föreslagen. På vissa sträckor behövs fördjupade utredningar för att ta 

reda på exakta infrastrukturbehovet, där istället efterfrågad funktion beskrivs. 

Exempel på detta är hastighetshöjningar för att korta restiden. Det kan ibland 

röra sig om så enkla lösningar som att anlägga bommar vid plankorsningar, 

men även om mer kostnadsdrivande åtgärder som att räta ut kurvor m.m. 

Ökade trafikeringskostnader är inom Västra Götalandsregionens ansvar och 

regleras av årlig budget. Infrastrukturåtgärderna förutsätter statlig 

finansiering och stationsåtgärder förutsätter kommunal finansiering. 

 

Västra Stambanan 

• Trimningsåtgärder för kapacitet Göteborg-Alingsås (okänd kostnad)  

o Åtgärder och kostnad för detta behöver analyseras vidare. 

• Förlänga 3–4 kvarvarande stationer med plattformar som är 170 m till 

225 m 

o Eventuellt ersätter en ny station mellan Aspen/Aspedalen en 

av fyra kvarvarande korta plattformar. 

 

Norge-/Vänerbanan 

• Ny station i Brålanda 

(förutsätter kommunavtal enligt Västtågsutredningen avseende station och 

samhällsplanering) 

 

Älvsborgsbanan 

• Hastighetshöjning Öxnered-Håkantorp 

• Förlängda plattformar Vargön-Knalleland till 85 m. 

• Ny plattform Borgstena 

 

Kust-till-kust delen Borås-Värnamo 

• Nytt mötesspår Borås-Hillared 

• Ny station Länghem 

• Ny station Hillared  

(förutsätter kommunavtal enligt Västtågsutredningen avseende station och 

samhällsplanering, samt reducerad busstrafik) 
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Södra Bohusbanan 

• Förlängda plattformar från 135 m till 170 m  

 

Norra Bohusbanan 

• Hastighetshöjning för att korta restiden 2 min mellan Tanum-

Uddevalla 

 

Kinnekullebanan 

• Ny växel i Håkantorp 

• Förkortad restid Mariestad-Gårdsjö 

 

Viskadalsbanan 

• Återta 110 km/h  

 

Mycket grov indikation på kostnadshärad för ovanstående infrastrukturbehov 

är 600–1000 miljoner kronor. 

Metod för att beräkna effekter av trafikförändringar 

Resande 
Utgångspunkten är dagens resande i såväl tåg- som busstrafiken som räknas 

upp till år 2028 med en genomsnittlig befolkningsökning på 1 % per år. Hur 

eventuella förändringar påverkar detta resandet beräknas med 

elasticitetsberäkningar: 

• Åktidselasticitet -0,6 

• Gångtidselasticitet -0,3 

• Turutbudselasticitet 0,3 

 

Ovan innebär i praktiken att om åktiden (restiden ombord på tåget, alltså inte 

från dörren) minskar med 10 %, beräknas resandet öka med 6 %. Till detta 

tillkommer effekter av konsekvent takttidstabell samt knutpunktsupplägg. 

Erfarenhet från Skåne och andra länder beräknar effekterna av att gå från helt 

oregelbunden tidtabell till konsekvent takttidtabell till 12 % ökat resande. 

Binds systemet dessutom ihop av välfungerande knutpunkter beräknas 

resandet kunna öka ytterligare 12 %. Effekten av fasta minuttal och 

knutpunktsupplägg varierar mellan stråken i Västra Götaland och har 

bedömts olika bra i nuläget. Ett stråk som redan har fungerande knutpunkter 

och takttrafik beräknas med 0 % tillägg, och ett stråk som går från 

oregelbunden tidtabell och helt utan fungerande knutpunkter till både 

takttrafik och fungerande knutpunktsupplägg beräknas med 24 % 

resandeökning.  

 

VSB (Gbg)-Alingsås-Skövde (otakt → heltakt, oknut → halvknut): 18 % 

VSB Alingsåspendeln (halvtakt → heltakt, halvknut → helknut): 12 % 

Jönköpingsbanan (halvtakt → heltakt, halvknut → helknut): 12 % 

Älvsborgsbanan (otakt → heltakt, oknut → halvknut): 18 % 

Kinnekullebanan (otakt → heltakt, oknut → helknut): 24 % 

Viskadalsbanan (otakt → heltakt, oknut → helknut): 24 % 

Alependeln (heltakt → heltakt, halvknut → halvknut): 0 % 
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Norge/väner, (Gbg)-Älvängen-Trollhättan (heltakt → heltakt, halvknut → 

halvknut): 0 % 

Norge/väner, norra (otakt → heltakt, oknut → halvknut): 18 % 

Bohusbanan, södra (heltakt → heltakt, halvknut → halvknut): 0 % 

Bohusbanan, norra (otakt → heltakt, oknut → halvknut): 18 % 

VKB (Gbg)-Kungsbacka-Halmstad (heltakt → heltakt, halvknut → 

halvknut): 0 % 

VKB Kungsbackapendeln (heltakt → heltakt, halvknut → halvknut): 0 % 

Kostnader 
Kostnaderna består av flera olika delar, bl.a. kostnader för infrastruktur där 

denna utredning i första hand pekar ut ett behov som sedan fördjupas med 

kostnads- och nyttoberäkningar. I flera fall har dessa redan utretts i andra 

sammanhang eller så används schablonkostnader för att ge en indikation på 

kostnadshäraden. 

 

Kostnaden för trafiken ökar i takt med att trafiken ökar. Detta beräknas 

genom att använda genomsnittlig kostnad per fordonskilometer (fkm). Denna 

beror på hur många tåg som trafikerar och hur långt tåget kör. Kostnaden 

beror även på om det är en enkelvagn, dubbelkopplade eller trippelkopplade 

tåg.  

 

Kostnaden som används är:  

• Singel   44 kr/fkm 

• Dubbelkopplade tåg (Mult)  77 kr/fkm 

• Trippelkopplade tåg  110 kr/fkm 

Intäkter 
Intäkten speglas bäst av längden på resorna och beräknas utifrån 

personkilometer (”pkm”, antal resor multiplicerat med genomsnittlig 

reslängd). 

 

Faktor som används: 

• 0,6 kr/pkm 

 

Den totala kostnaden för trafiken beräknas i regionbidrag (kostnader för 

trafiken minus intäkterna för densamma). I flera stråk trafikeras idag parallell 

busstrafik för att tågtrafiken inte räcker till eller inte är ett bra alternativ. 

Ibland är förslaget att förstärka tågtrafiken så att resandebehovet täcks av tåg 

och då kan busstrafiken slopas. 
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Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Anna Kronvall/Sara Eriksson 

Telefon: 076-940 28 21, 070-730 25 93 

E-post: anna.kronvall@vgregion.se, 

sara.eriksson@vgregion.s

Till delregionala kollektivtrafikråden 

Sammanställning av inkomna remissynpunkter 

vid årlig avstämning av 

trafikförsörjningsprogrammet 2019 

Sammanfattning 

Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland 

ska Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med 

implementeringen av trafikförsörjningsprogrammet och redovisa uppföljning av 

de mål som satts upp. Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala 

kollektivtrafikråden (DKR) lämna yttranden på arbetet med att utveckla 

kollektivtrafiken. 

Samtliga DKR har svarat på remissen. En sammanställning av de inkomna 

synpunkterna redovisas i bilaga 1. Flera DKR har tidigare år önskat tydligare 

återkoppling på synpunkterna de lämnar vid den årliga avstämningen och därför 

redovisas sedan 2018 också hur avdelning kollektivtrafik och infrastruktur avser 

att hantera respektive synpunkt. 

Fördjupad beskrivning av ärendet  

Remissen är en avstämning av pågående arbete. Det är en möjlighet för 

kommunerna att via kollektivtrafikråden inkomma med inspel och synpunkter. 

Svaren ger bland annat Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd 

värdefullt underlag till prioriteringar inför kommande uppdrag till Västtrafik, 

inom ramen för gällande trafikförsörjningsprogram.  

  

https://www.vgregion.se/
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Den årliga avstämningen 2019 omfattade följande delar:  

1. Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet för 2018  

2. Lägesrapport 2018 – trafikförsörjningsprogrammets strategier och 

utvecklingsområden  

3. Möjlighet att lämna ett första inspel inför revidering av 

trafikförsörjningsprogrammet  

 

Vid remissen önskades kollektivtrafikrådens svar på följande frågeställningar:  

➢ Eventuella reflektioner kring måluppfyllelsen för 2018?  

➢ Har ni inspel på åtgärder som ger bättre resursutnyttjande och högre 

måluppfyllelse?  

➢ Ser ni utvecklingsområden inom våra strategier som kräver extra fokus 

under perioden 2021–2024?  

➢ Har ni några övergripande inspel gällande revideringen av 

trafikförsörjningsprogrammet?  

➢ Har ni förbättringsförslag gällande kollektivtrafikråden och övriga 

samverkansformer?  

➢ Övriga inspel som delregionala kollektivtrafikrådet vill skicka med?  

 

En sammanställning av inkomna synpunkter med kommentar och hantering 

redovisas i bilaga 1. 

 

Koncernkontoret 

 

Ulrika Bokeberg 

Kollektivtrafik- och infrastrukturchef  

 

Bilaga 

• Sammanställning och hantering av inkomna remissynpunkter vid årlig 

avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 2019 
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Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Anna Kronvall/Sara Eriksson 

Telefon: 076-940 28 21, 070-730 25 93 

E-post: anna.kronvall@vgregion.se, 

sara.eriksson@vgregion.se

 

Sammanställning och hantering av inkomna 
remissynpunkter vid årlig avstämning av 
trafikförsörjningsprogrammet 2019 
 

Nedan följer en sammanfattning av de inkomna synpunkterna från de delregionala 

kollektivtrafikråden (DKR) vid den årliga avstämningen av trafikförsörjnings-

programmet samt hur de kommer att hanteras, uppdelat per frågeställning.  

Reflektioner kring måluppfyllelse för 2018 

Synpunkt: Samtliga DKR gläds åt den positiva måluppfyllelsen och de flesta 

tycker att uppföljningen och lägesrapporten har utvecklats positivt.  

Skaraborg önskar få tillgång till bakomliggande statistik, för att kunna fördjupa 

analysen. För att fördjupa analysen av resultatet är det en fördel om statistiken kan 

brytas ned, både utifrån den ojämna geografi som Västra Götaland utgör och med 

avseende på olika ålder, resvanor, boendeorter etc. För att bli användbar behöver 

statistiken dessutom presenteras på en nivå som är ändamålsenlig också för 

kommunerna, så att de kan bidra med analys och förslag till utveckling. 

Fyrbodal anser att de olika förutsättningar som råder i Västra Götaland skulle 

behöva belysas bättre så att analysen kan förfinas för att lättare komma fram till 

orsaker och lämpliga åtgärder. Flera kommuner i Fyrbodal upplever att statistiken 

inte stämmer med verkligheten, något som de anser skulle kunna bli tydligare 

genom mer nedbruten statistik. 

GR poängterar att det är det viktigt att ta hänsyn till att mätmetoder i vissa fall 

ändrats vilket kan ha påverkat resultatet. Det finns även måltal och indikatorer 

som inte utvecklats på önskat sätt vilka är viktigt att analysera vidare och åtgärda. 

Kommentar: Flera av målen i trafikförsörjningsprogrammet följs upp via den 

nationella kollektivtrafikbarometern. I Västra Götaland handlar det om totalt cirka 

6000 respondenter per år. Det är ett relativt stort antal och god grund för 

uppföljning. Underlaget är dock inte tillräckligt stort för att kunna bryta ned 

statistiken på kommunnivå och fortfarande få tillförlitliga värden. Vi har utvecklat 

uppföljningen genom att i nedslag belysa hur utvecklingen och måluppfyllelsen 

ser ut på olika geografiska platser i Västra Götaland och varför.  

I arbetet med revideringen av trafikförsörjningsprogram utreder vi också 

möjligheter att på ett bra och tillförlitligt sätt kunna jobba mer med geografiska 

nedbrytningar av både vissa målnivåer och i uppföljning. Ambitionen är även 

fortsatt att hålla uppföljningen på en inte allt för detaljerad nivå och relativt 

kortfattad.  

https://www.vgregion.se/
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De ändrade mätmetoderna beror på ett byte av leverantör av 

Kollektivtrafikbarometern och är inget som VGR som enskild aktör kan styra.  

 

Synpunkt: Skaraborgs Kommunalförbund anser att det krävs anpassade och 

specifika insatser i olika delar av Västra Götaland, där landsbygder, mindre orter, 

större orter och storstäder har olika utmaningar och kräver olika lösningar för 

ökad attraktivitet och konkurrenskraft.  

Kommentar: När Västtrafik utvecklar trafiken utgår de alltid från den 

geografiska platsen och de förutsättningar och det resandeunderlag som gäller där. 

Ett exempel är att de använder anropsstyrda turer eller linjer där resandet är lägre. 

Ett annat exempel på anpassningar utifrån olika förutsättningar är området 

kombinerad mobilitet som utvecklas både för städer (bland annat hyrcykelsystem 

och samarbete med P-app) och för landsbygder (inom projektet Komiland).  

 

Synpunkt: Kommunerna inom Boråsregionen ser kollektivtrafiken som ett viktigt 

medel för utvecklingen både av den egna kommunen, delregionen och Västra 

Götaland. Ett viktigt underlag för att följa resandet över tid är möjligheten att få ta 

del av statistik om antalet på och avstigande per hållplats och att resor med To-go-

appen också ingår. 

Kommentar: På hållplatser som trafikeras med fordon med automatiskt 

kundräkningssystem (KRS) går det att få aktuell statistik på antal på- och 

avstigande per hållplats. I dagsläget har vi KRS inom ungefär hälften av alla linjer 

i regionen och täcker genom dessa en stor del av resandet. Alla nya avtal som 

upphandlas innefattar KRS så småningom kommer vi ha full täckning i hela 

regionen.  

I Sjuhärad är det främst Borås stadstrafik som har KRS idag. Västtrafik har 

nyligen upphandlat sitt Sjuhäradsavtal som täcker många av de övriga linjer som 

trafikerar inom delregionen. Efter trafikstart december 2020 kommer tillgången 

på statistik vara betydligt bättre. 

 

Synpunkt: Samtliga DKR lyfter vikten av trygghet i kollektivtrafiken och att den 

är viktig att belysa ur olika aspekter och arbeta vidare med. Fyrbodal pekar på att 

det krävs en mångfald av åtgärder och ett samarbete mellan aktörerna. 

GR ser att en analys om vilken/vilka målgrupper som känner sig otrygga samt en 

plan för att få upp trygghetsnivån är viktigt. Även en analys av den geografiska 

variationen kan bidra till att rätt åtgärder görs. 

Kommentar: Att verka för ökad trygghet ingår i strategin för Kollektivtrafik på 

jämlika villkor. I uppdraget till Västtrafik för 2019–2020 är trygghet ett utpekat 

utvecklingsområde. Eftersom trygghetsfrågan är komplex behöver den belysas 

och analyseras närmare för att ta fram lämpliga åtgärder. Både för att stärka 

resenärens upplevda trygghet på resecentrum, hållplats, vägen till och från 

hållplatsen, ombord och vid störningar. Västtrafik har under 2019 stärkt sin 

organisation när det gäller säkerhet och trygghet. Kommunerna har också en 

viktig roll som väghållare och ansvar för stadsutveckling, eftersom hela resan 

behöver beaktas. 
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Synpunkt: Det finns måltal och indikatorer som inte utvecklats på önskat sätt 

vilka är viktigt att analysera vidare och åtgärda. I uppföljningsrapporten redovisas 

mycket statistik i löpande text som innebär att det kan bli svår att överblicka. För 

att underlätta läsbarheten föreslår GR att all statistik framöver presenteras i 

tabellformer i en bilaga och att endast särskilt viktig och intressant statistik lyfts 

in i rapporten. 

Kommentar: Vi anser inte att all statistik bör redovisas i tabellform. Den statistik 

som redovisas följer beslutad målstruktur och indikatorer i nuvarande 

trafikförsörjningsprogram. I arbetet med revideringen av trafikförsörjnings-

programmet kommer vi även att se över upplägg och utformning av 

uppföljningsrapporten. 

 

Synpunkt: Det faktum att mätmetoden för marknadsandelen förändrats 2017 gör 

att det är svårt att bedöma den reella ökningen mot tidigare år. Detta är olyckligt 

och GR ser gärna att mätmetoder hålls intakta under hela programperioden för att 

underlätta jämförelser över år och faktisk effekt av olika satsningar. 

Kommentar: Marknadsandelen mäts genom kollektivtrafikbarometern, som 

ingår i ett nationellt samarbete inom branschen. Våra möjligheter att hålla 

mätmetoden intakt är därmed begränsad, även om vi håller med om att det hade 

varit önskvärt. Det vi vet är att vi har fått en bättre åldersspridning på svaren och 

därmed förhoppningsvis även mer korrekt bild av andelen med den nya 

mätmetoden som vi kan bära med oss genom kommande program.  

 

Synpunkt: Det övergripande målet om det hållbara resandets marknadsandel 

innefattar även gång och cykel. GR ser det som en stor utmaning att VGR i 

dagsläget inte har någon tillförlitlig metod för att mäta resor med gång och cykel. 

I de mätningar som presenteras ligger nivån mer eller mindre oförändrad. 

Kommentar: Vi instämmer i detta och arbetar vidare med att försöka hitta 

tillförlitliga mätmetoder för det hållbara resandet som innefattar även gång och 

cykel och som går att följa kontinuerligt över åren. Här ser vi gärna att 

kommunerna tar ett stort ansvar tillsammans med nationella myndigheten 

Trafikanalys. På så sätt kan vi gemensamt förbättra underlagen. 

 

Synpunkt: GR ser att anpassning av hållplatser går för långsamt och att 

väghållarna tillsammans med Västtrafik bär ett stort ansvar.  

Kommentar: Kommunerna är väghållare för flertalet av de hållplatser där vi har 

ett stort resande. VGR och Västtrafik välkomnar att kommunerna inom GR vill ha 

en ökad takt i arbetet och ser fram emot dialog med respektive kommun i frågan. 

När det gäller hållplatser på statligt vägnät finns ett projekt hos Trafikverket som 

arbetar med anpassning av aktuella hållplatser och VGR delar synpunkten att 

arbetet går för långsamt.   

 

Synpunkt: GR anser det oroväckande att Västra Götalandsregionen ser med 

osäkerhet på om målet om att minska koldioxidutsläppen med minst 80 % från 

2006 - 2020 kommer att uppnås. Likt påpekas i uppföljningen är det viktigt att 

alla avtal som skrivs framöver har krav på att minska koldioxidutsläppen. Ett 
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möjligt sätt att uppnå bättre måltal är att utveckla arbetet med elektrifiering av 

kollektivtrafiken.  

GR ser att analyser och jämförelser med fördel kan göras gentemot det totala 

resandet av motoriserad persontrafik och med geografisk spridning. Det skulle 

möjliggöra en analys av huruvida resandet totalt blir allt mer hållbart och potential 

för möjliga riktade åtgärder.  

Kommentar: Alla avtal som skrivs och har skrivits har krav på låga 

koldioxidutsläpp. Västtrafiks satsning på elektrifierad stadstrafik är mycket 

ambitiös och den mest omfattande i Sverige. I vår miljö- och klimatstrategi anges 

prioriteringen el – biogas – flytande biodrivmedel. Anledningen till att målet om 

80% minskning av CO2-utsläpp är svårt att nå till 2020 är att i de avtal där inte el 

eller gas kunnat användas har flytande biodrivmedel varit det återstående 

alternativet. På grund av den svenska reduktionspliktslagen och ändrad 

klassificering av vissa råvaror har dock klimategenskaperna för tillgängliga 

flytande drivmedel försämrats.  

Vi har valt att fokusera uppföljningen på målen i trafikförsörjningsprogrammet.  

 

Synpunkt: Det behövs tydliga redovisningar över gjorda satsningar inom 

delregionen, detta lyftes vid förra uppföljningen för 2017. I det utskickade 

underlaget finns ingen beskrivning av några genomförda satsningar, om 

anledningen är att inga satsningar är gjorda, borde det framgå. 

Kommentar: Vi håller med om att både genomförda och uteblivna satsningar bör 

framgå. 

Inspel på åtgärder som ger bättre resursutnyttjande och 
högre måluppfyllelse 

Synpunkt: Regionen efterfrågar förslag på åtgärder som ger bättre 

resursutnyttjande. Skaraborg tror i det sammanhanget att en öppen diskussion om 

kollektivtrafikens flexibilitet, till exempel mot bakgrund av den kritik som ibland 

framförs om tomma bussar i trafik, kan gagna utvecklingen. 

Kommentar: Bra forum för denna typ av diskussionsfrågor är DKR och 

kollektivtrafiknätverken. Västtrafik kan där beskriva och förklara anledningarna 

till att Västtrafik har den typ av trafik och fordonsflotta som trafikerar i 

delregionen. Det är också ett bra forum för input från kommunalförbunden och 

för att lyfta fram frågor om samordning mellan exempelvis skoltrafik eller 

ändrade skoltider för att skapa en effektiv kollektivtrafik med hög tillgänglighet. 

Frågor om enskilda linjer och resursutnyttjande behandlas på dialogmöten mellan 

Västtrafik och kommunerna. 

 

Synpunkt: För Skaraborg är utbyggnaden av närtrafiken ett viktigt och positivt 

steg. Närtrafiken behöver fortsätta utvecklas för att kunna vara en del av ”hela 

resan”, med bättre passning till andra delar av kollektivtrafiken. Perspektivet att 

utveckla kollektivtrafiken för att kunna erbjuda hela resan är centralt för att öka 

andelen hållbart resande.  

Kommentar: Vi delar synpunkten från Skaraborg att det vore önskvärt att 

närtrafiken integreras mer i kollektivtrafiken. Tester har gjorts för att se om 
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närtrafiken ska kunna mata till annan kollektivtrafik men det har visat sig svårt att 

kombinera att man har en fast ankomsttid med att få en effektiv samordning av 

resor. En sådan åtgärd riskerar bli mer kostnadsdrivande än vad som går att 

motivera.  

Åtgärder som ingår i Västtrafiks uppdrag är att information om närtrafik ska 

integreras i reseplaneraren och att det ska vara enkelt att betala. Priset kan vara 

annorlunda men det bör till exempel bli möjligt att köpa sin närtrafikresa i ToGo-

appen så snart utvecklingen av appen och zonsystemet medger en sådan 

förändring. 

 

Synpunkt: Fyrbodal för fram att punktligheten i de flesta fall har minskat under 

2018 och de instämmer i att samverkan med kommunerna är viktig för att 

underlätta framkomligheten vid ombyggnader. De ser också att eftersatta 

järnvägssträckor tappar resenärer med minskat resande på Bohusbanan och 

Älvsborgsbanan. 

GR vill trycka på vikten att upprätthålla en attraktivitet i kollektivtrafiken även 

vid underhåll och större investeringar för att inte förlora resenärer. Det är därför 

av vikt att tillsammans med berörda aktörer arbeta med steg 1 och 2 åtgärder 

parallellt med arbete på banor.  

Då punktlighet och kollektivtrafikens pålitlighet är extra viktig när stora 

byggnationer bidrar till att nya resenärer väljer att pröva att åka kollektivt ser GR 

att en analys av orsaken till försämringen och åtgärder för att motverka en fortsatt 

försämring behöver arbetas fram. Många resenärer anser att förseningar i 

kollektivtrafiken är ett stort problem. GR vill se en analys och förslag på åtgärder 

för att förbättra detta. 

Kommentarer: VGR håller med om synpunkterna gällande vikten av att 

upprätthålla kollektivtrafikens attraktivitet vid ombyggnationer. Västtrafik 

samarbetar med kommuner och Trafikverket för att minimera störningar under 

byggtiden och för att kunna ge resenärerna rätt information.  

I Västsvenska paketet finns en överenskommelse om att prioritera 

kollektivtrafikens framkomlighet under byggtiden. Arbetet samordnas inom 

KomFram Göteborg, som består av parterna Västtrafik, Göteborgs Stad och 

Trafikverket. Här samplaneras de stora projekten samt åtgärder som rör 

tillgänglighet och framkomlighet under byggfasen. Det är många stora projekt i 

gång samtidigt kommande år så förseningar kommer att uppstå för alla trafikslag, 

även med god samordning mellan parterna. 

 

Synpunkt: Boråsregionen lyfter att en viktig målgrupp att fokusera på är dagens 

resenärer. Det är lättare att arbeta för att behålla de personer som i dag åker 

kollektivt. Att rekrytera nya resenärer från andra färdmedel är svårare, där bilisten 

är den svåraste. En intressant grupp bland dagens resenärer är studenter på 

gymnasie- och högskolenivå som ofta reser kollektivt under studietiden. Insatser 

för att få dessa att inte byta till bil när de studerat klart kan bidra till bättre 

måluppfyllelse. 

GR ser positivt på de provåkarkampanjer som görs men uppmuntrar Västtrafik att 

även genomföra uppmuntrande insatser för befintliga resenärer. Vid 
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provåkarkampanjer ökar trycket på den befintliga kapaciteten och kan i vissa fall 

skapa en negativ inverkan på upplevelsen. GR föreslår därför att Västtrafik ser 

över möjligheten att tillfälligt öka kapaciteten när sådana kampanjer genomförs. 

Kommentar: Kloka kommentarer som vi tar med oss i fortsatt arbete och i dialog 

med Västtrafik.  

 

Synpunkt: För att uppnå högre måluppfyllelse om ökad tillgänglighet och få en 

mer attraktiv kollektivtrafik är det nödvändigt med samordning mellan tåg och 

bussavgångar samt samverkan mellan trafikhuvudmän i angränsande regioner. 

Boråsregionen lyfter samordning om taxor, biljettsystem och tidtabeller. Exempel 

på relationer är de utpekade stråken i Målbild Tåg 2035 mellan Borås – Jönköping 

och mellan Borås-Varberg. 

Även Fyrbodal lyfter behovet av bytespassning. 

En förutsättning för att kollektivtrafiken ska vara användbar är att avgångstiderna 

passar invånarna resbehov. GR föreslår att en analys genomförs där geografiska 

aspekter identifieras för att därefter, i samverkan med berörda kommuner, se över 

möjliga åtgärder för förbättring. 

Kommentar: Västtrafik arbetar kontinuerligt med att få en så bra samordning 

mellan tåg och buss som möjligt. När det gäller samverkan med andra 

trafikhuvudmän vid länsöverskridande trafik sker dialog mellan länen. T.ex. har 

Västtrafik arbetat tillsammans med Jönköpings länstrafik i stråket Borås-

Jönköping.  

Samordning av taxor och biljettsystem kan vara en utmaning, men även här 

arbetar Västtrafik på olika sätt för att på sikt kunna underlätta för våra kunder, i 

samverkan med grannlänens trafikmyndigheter.  

När det gäller resbehov och avgångstider arbetar Västtrafik redan idag med 

analyser på olika sätt, och har med sig dessa i sin samverkan med kommunerna.   

 

Synpunkt: Det finns en önskan om att övergången till ett mer hållbart resande ska 

ske genom att fler reser kollektivt, cyklar eller går. För att budskapet om att resa 

på ett hållbart sätt ska vara trovärdigt måste det finnas ett attraktivt alternativ till 

att köra bil, vilket saknas för de flesta reserelationerna i delregionen 

(Boråsregionen) i dag. För att åstadkomma en förändring krävs det att kostnader 

för att köra och äga bil ökar, samtidigt med kraftiga investeringar inom 

kollektivtrafiken samt att möjligheten att kombinera flera färdmedel under en resa 

behöver förbättras. 

Fyrbodal vill inte att kollektivtrafiken ska öka på bekostnad av cykel och tycker 

därför att arbetet med det övergripande perspektivet på de hållbara färdsätten och 

kombination cykel och kollektivtrafik ska fortsätta. De tycker också att t ex 

lånecyklar kan få utvecklas på andra ställen än i storstäderna, t ex sommartid på 

turistorter. 

Kommentar: Synpunkterna är i linje med det arbete som sker inom ramen för 

Hållbart resande väst och satsningar på cykel i kollektivtrafiken som Västtrafik 

gör. Här ser vi också att kommunerna har en nyckelroll att utveckla 

förutsättningarna för cykel och lånecykelsystem etc. VGR bistår med 
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kunskapsöverföring mellan kommuner, till exempel genom nätverket som finns 

kopplat till Hållbart resande väst.  

 

Synpunkt: DKR Boråsregionen önskar ett ökat utbud av kollektivtrafik utanför 

högtrafik, under kvällar och helger. Detta för att kunna erbjuda möjligheten för 

resenärer att resa kollektivt även under dessa tider. 

Kommentar: I Sjuhärad erbjuder Västtrafik en servicenivå i linje med, och i 

många fall över, nivåerna i Landsbygdsutredningen. Utökningar behöver styras av 

efterfrågan och ett tillräckligt stort resandeunderlag för att det ska vara hållbart att 

köra trafiken. De geografiska förutsättningarna är mycket viktiga och det är svårt 

att behandla frågan generellt. Dialog behöver föras för varje specifikt område där 

kommunerna anser att det finns ett behov.  När Västtrafik behöver prioritera är det 

också viktigt att ha med sig att man måste ställa dessa utökningar mot andra 

viktiga behov och utmaningar. Lokal input från kommunerna är värdefull och 

Västtrafik uppmanar kommunerna att lyfta förändrade/utökade behov i befintliga 

forum för dialog. Västtrafik för också gärna dialog med kommunerna om 

var/vilka tider det går att minska utbudet för att hitta resurser till utökad kvälls- 

och helgtrafik. 

 

Synpunkt: Den positiva befolkningsutvecklingen i delregionen (Boråsregionen) 

innebär att fler personer är i behov av kollektivtrafik. Den fysiska planeringen 

måste följa utvecklingen och kollektivtrafiksystemet behöver optimeras utifrån 

nya förutsättningar. Därför är det viktigt att kollektivtrafik tidigt ingår i planer och 

program och att kollektivtrafik erbjuds när ett område är färdigställt. 

Kommentar: Ett utvecklingsarbete inom just detta område pågår inom ramen för 

Samhällsplanering och kollektivtrafik. 

 

Synpunkt:  GR ser mycket positivt på hur utvecklingen av appen ToGo bidragit 

till detta genom att förenkla för kunderna och ser fram emot fortsatta framsteg.  

Kommentar: Kul! Vi håller med. 

 

Synpunkt: Skaraborg ser att högre måluppfyllelse sannolikt skulle kunna nås 

med ett närmare samarbete mellan kommunerna och Västtrafik när det gäller 

kampanjer och deras utformning. Detta behöver också kopplas till en möjlighet att 

kombinera tillköp med lokala kampanjer. 

Kommentar: Västtrafik arbetar tillsammans med sina partners med lokal 

marknadsföring, här kan även kommuner vara en bra samverkanspart. När det 

gäller tillköp av trafik finns det redan idag möjlighet för kommuner att även köpa 

till kampanjer för den tillköpta trafiken.   
 

Utvecklingsområden inom våra strategier som kräver extra 
fokus under perioden 2021–2024 

Synpunkt: Införandet av To-go appen har förbättrat möjligheten för resenären att 

både hitta och betala sin resa. Den nya zonindelningen kommer också att innebära att 

det blir lättare att förstå systemet och priserna. Det är dock viktigt att arbeta vidare 
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med områden i randen av zonerna där eventuellt behov av justeringar behövs genom 

till exempel ”omlottzoner”. 

Att öka kollektivtrafikens marknadsandel innebär att människors beteenden behöver 

förändras, och att mer konkret få människor att välja bort bilen till förmån för buss 

eller tåg. Erbjudandet behöver därför utvecklas för att åstadkomma eller åtminstone 

bidra till det. I samband med att det nya zonsystemet införs finns en möjlighet att 

attrahera nya resenärer. Kanske kan återbäringen i den utmärkta ToGo-appen 

utvecklas med detta i åtanke? 

Kommentar: Omlottzoner kan komma att justeras i framtiden efter behov. Att 

utveckla appen och sortimentet ingår i Västtrafiks uppdrag både innan och efter 

införandet av tre zoner. 

 

Synpunkt: Den nya zonstrukturen syftar till att öka kollektivtrafikens 

marknadsandel, och så kommer det säkert att bli då priserna kommer att sänkas. Men 

därför behövs också en strategi för att möta en ökad efterfrågan på attraktiv 

regionbusstrafik i Skaraborg och andra delar av regionen, och det saknas i nuvarande 

version av trafikförsörjningsprogrammet. 

Det saknas idag analyser av hur den nya zonstrukturen kan komma att påverka 

attraktiviteten av kollektivtrafiken och GR ser att en analys av resandeförändringar 

behövs. GR ser även en stor potential för steg 1 och 2 åtgärder när den nya 

zonstrukturen införs för att öka andelen hållbart resande, inklusive gång och cykel. 

Kommentar: I Västra Götalandsregionens budget för 2020 ingår att ta fram en 

regionbusstrategi för den storregionala busstrafiken, det vill säga mer långväga 

busstråk som binder samman Västra Götaland där järnväg saknas idag. 

 

Synpunkt: Kommunerna behöver så snart som möjligt få information om hur det 

förändrade zonsystemet, och därtill hörande prisförändringar, påverkar bland annat 

tillköp, skolkort och färdtjänst. 

Kommentar: Västtrafik informerar kommunerna löpande inför införandet av tre 

zoner, dels via kollektivtrafiknätverken i kommunalförbunden, dels genom 

mailutskick till kommunerna. 

 
Synpunkt: Samhällsplanering och kollektivtrafik som ömsesidig process är viktigt 

för att kollektivtrafiken ska komma in tidigare i planer och program och har 

efterfrågats under en längre tid. Sjuhäradskommunerna ser positivt på att Västtrafik 

numera svarar på utskickade remisser på detaljplaner, vilket innebär att utformningen 

anpassas så att trafikering av kollektivtrafik är möjlig. Kommunerna behöver ha mer 

inflytande över linjedragningen i den egna kommunen, vilket de inte har idag. 

GR ser mycket positivt på att arbete pågår, men vill betona att detta är ett område 

med hög komplexitet och stora utmaningar, samtidigt som det är en förutsättning för 

en hållbar utveckling. Vi ser därför att utvecklingsområdet bör kvarstå även för 

perioden 2021–2024. T.ex. måste rutiner och riktlinjer beslutas för hur kollektivtrafik 

ska kunna finnas på plats från början när nya områden byggs ut, så de första boende 

och verksamheterna kan skapa rätt vanor från början.  

Kommentar: Även vi ser positivt på en ökad samverkan VGR/Västtrafik och 

kommunerna. Det är genom tidig samverkan och dialog som vi kan få förståelse för 

varandras processer och även kunna påverka våra respektive ansvarsområden att gå åt 

rätt riktning där samhällsplanering och kollektivtrafik sker som samordnad process. 
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Västtrafik har budget- och kostnadsansvar för kollektivtrafiken och beslutsmandat 

vad gäller linjedragning men ser positivt till input och dialog kring den lokala trafiken 

i respektive kommun för att kunna fatta välgrundade beslut som stödjer 

samhällsutvecklingen.  

Arbetsgruppen för samhällsplanering och kollektivtrafik har under åren arbetat fram 

dels ett utbildningspaket avsett för kommunala planerare för att öka förståelsen för 

kollektivtrafik och samhällsplanering som ömsesidig process, men även en 

rekommendation för att ta fram riktlinjer för just kollektivtrafik till 

nybyggnadsområden. Vi ser positivt på en fortsättning av detta arbete för att 

ytterligare belysa vikten av att samhällsplanering och kollektivtrafik samordnas. 
 

Synpunkt: Samordning med skolresor utifrån lokala förutsättningar 

Boråsregionen har startat ett arbete för att utreda de lokala förutsättningarna för att 

samordna skolresor med kollektivtrafik. Arbetet behöver förmodligen fortsätta under 

2021–2024. 

Kommentar: VGR och Västtrafik medverkar i arbetet. 

 

Synpunkt: Samordning med skolskjutsar behöver ske under beaktande av 

trafiksäkerhets- och ansvarskrav som är förknippade med kommunernas 

upphandlingar av skolskjutsar. 

Kommentar: Ett arbete pågår inom Boråsregionen där vi bland annat kommer att 

belysa ansvarsfördelningen och de problem som behöver lösas för att få till en mer 

effektiv samordning. Boråsregionen kommer att bjuda in övriga DKR-nätverk till 

dialog när arbetet kommit längre. 

 
Synpunkt: Använd potentialen i ungdomars vana att åka kollektivtrafik för att även 

senare i livet se kollektivtrafik som ett naturligt transportsätt. En fortsatt satsning på 

sommarlovskort är ett sätt att åstadkomma detta, där ungdomarna förhoppningsvis ser 

fördelar med att resa kollektivt och väljer kollektivtrafiken även för framtida resande. 

Kommentar: Den statliga satsningen på sommarlovskort har upphört, men det finns 

fortfarande en möjlighet för kommuner att göra tillköp av sommarlovskort. 

 

Synpunkt: För att möjliggöra ett mer hållbart resande på landsbygd behöver 

kopplingarna till prioriterade kollektivtrafikstråk förbättras. I dag går en liten del av 

infrastrukturåtgärderna för vägtrafik till det mindre vägnätet, vilket på sikt utarmar 

det. Det behövs även klara riktlinjer för hur omställningen till hållbart resande på 

landsbygden ska göras. Det är inte möjligt att använda lösningar anpassade för 

tättbebyggda områden på landsbygden. Bilen är ur trängselsynpunkt enbart ett 

problem i täta miljöer. 

Kommentar: Projektet KomILand ska testa kombinerad mobilitet i landsbygd och 

mindre tätorter samt följa processen med forskning. Projektet ska erbjuda flera 

mobilitetstjänster som kombineras på ett antal olika orter i Skaraborg. Invånarna 

kommer kunna planera, boka och betala sin resa i en digital plattform. De tjänster 

som kommer att erbjudas kommer att väljas ut efter dialog med invånarna i orterna. 

Inom ramen för Hållbart resande väst och projektet HRV växer satsas resurser på att 

hitta lösningar anpassade för ökat hållbart resande på landsbygden. 
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Synpunkt: Pendlingsnaven är regionalt viktiga för många resenärer. Därmed behöver 

stort fokus läggas på bekvämlighet, punktlighet och pålitlighet för resor till och från 

delregionen till Göteborg och Borås. 

Borås stad bygger infrastruktur för bättre framkomlighet för busstrafiken och det är 

viktigt att detta möts upp med en anpassad och attraktiv kollektivtrafik. 

Kommentar: Västtrafik följer kontinuerligt upp kollektivtrafiken och åtgärder tas 

fram vid avvikelser. Punktlighet och pålitlighet har till viss del att göra med 

infrastrukturen och trafikmängd vilket är en gemensam fråga som vi tillsammans 

behöver driva för att förbättra kollektivtrafikens förutsättningar. Inför trafikstart av de 

nya avtalen i Sjuhärad 2020 kommer nästan samtliga fordon vara nya och ha wifi och 

ladduttag, vilket är ett steg för att öka bekvämlighet och attraktivitet för de längre 

resorna.  

I handlingsplanen för stadstrafiken i Borås har vi gemensamt prioriterat utredningar 

och åtgärder. Både Västtrafik och Borås stad har åtaganden för att uppnå målen i 

utvecklingsplanen. Framkomlighetsåtgärder har stor effekt på resandet jämfört med 

andra åtgärder, och kan i tyngre stråk vara en förutsättning för Västtrafiks möjlighet 

att utveckla trafiken. Olika åtgärder behöver samspela och med handlingsplanen har 

vi en bra plattform. 

 

Synpunkt: Boråsregionen lyfter att personalen på fordon inom den allmänna 

kollektivtrafiken behöver vara uppdaterade på hur och vilka 

tillgänglighetsanpassningar som kan erbjudas personer med funktionsvariationer på 

respektive fordon. 

Linjeutrop måste göras vid samtliga hållplatser och vid resecentrum och volymen ska 

vara anpassad för att utropet ska höras. Digitala skyltar ska sitta på en höjd så att 

synsvaga kan se och inte såsom placeringen är idag, relativt högt. Skyltning med 

symboler, s k pictogram, underlättar för personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar, vilket gör informationen mer lättillgänglig på exempelvis 

realtidskyltningen. 

Tillgänglighetsanpassning bör ske av icke anpassade hållplatser i prioriterade stråk. 

Kommentar: Vi tar med oss synpunkterna till det fortsatta arbetet med 

genomförandet av strategin för kollektivtrafik på jämlika villkor. 

Övergripande inspel gällande revideringen av 
trafikförsörjningsprogrammet 

 

Synpunkt: Skaraborg för fram att i Västra Götalands ojämna geografi behöver 

kollektivtrafiken utvecklas för att säkerställa socialt och ekologiskt hållbar 

tillgänglighet för alla invånare, också i glesare delar av regionen. DKR anser att det 

kanske är dags att arbeta fram en mobilitets- eller tillgänglighetsstrategi snarare än ett 

trafikförsörjningsprogram. 

Boråsregionen ser att den största resandeökningen sker i stadstrafik och i stråket in 

mot städer, vilket speglar de områden där satsningar genomförts och där det finns 

tillräckligt resandeunderlag för kollektivtrafiken. På landsbygden är 

resandeunderlaget inte tillräckligt stort för att erbjuda ett attraktivt utbud av 

kollektivtrafik, vilket innebär att resandet inte ökar. Det är därför viktigt att 

målstrukturen i den kommande trafikförsörjningsplanen förändras så att målen över 
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önskade resandeförändringar anpassas till gjorda prioriteringar och satsningar samt 

resandeunderlaget i de olika geografiska områdena. DKR lyfter att en viktig åtgärd i 

kommande revidering är behovet av att differentiera de prioriterade stråken i olika 

nivåer och att sätta mål/måltal efter prioritet. På samma sätt behöver det sättas olika 

måltal för andra delar av kollektivtrafiknätet, beroende på tillgången till 

kollektivtrafik och utbud. 

GR ser behov av analys och åtgärder för att möjliggöra differentierade målnivåer och 

öka målnivån där så behövs.   

Kommentar: I arbetet med revideringen av trafikförsörjningsprogram utreder vi 

möjligheter för att på ett bra och uppföljningsbart sätt kunna jobba mer med 

geografiska nedbrytningar av både vissa målnivåer och i uppföljning. Redan i 

nuvarande trafikförsörjningsprogram finns prioriteringar gjorda med utgångspunkt i 

trafikens funktion, tabell sid 6, och för orter upp till 3000 invånare finns en lägsta 

nivå beslutad i Landsbygdsutredningen.  

 

Synpunkt:  

Fyrbodal anser att inför kommande trafikförsörjningsprogram behöver de stråk som 

förbinder kommunernas centralorter, och som idag inte är prioriterade, stärkas 

ytterligare. De lyfter också att möjligheten att arbetspendla med kollektivtrafik 

generellt behöver förbättras i Fyrbodalsområdet.  

Kommentar: De prioriterade stråken är en kombination av våra tyngsta 

pendlingsrelationer och politiskt utpekade stråk som bedöms viktiga för att knyta 

samman Västra Götaland och regionen med våra grannregioner. Samtliga 

kommunhuvudorter ingår i nätet. Övriga relationer utvecklas i enlighet med 

resandeefterfrågan.   

 
Synpunkt: Målet om ett grundutbud på landsbygden, i enlighet med 

landsbygdsutredningen från 2014, anses vara helt uppfyllt. DKR Skaraborg anser att 

det är dags att uppdatera landsbygdsutredningen med nya mål för grundutbudet på 

landsbygder som tar större hänsyn till resandet som helhet. I dagsläget är målet för en 

ort uppfyllt så länge det finns ett visst antal möjligheter att resa någonstans, men 

grundutbudet tar däremot inte hänsyn till vart turerna går eller att avgångstiderna ska 

passa resebehovet. Målen behöver ta sikte på relevant tillgänglighet för invånare på 

platsen.  

Kännedomen om möjligheterna att resa med kollektivtrafiken på landsbygden måste 

också öka. Det måste vara enkelt att förstå kollektivtrafiken och enkelt att resa. Som 

nämns i uppföljningen är ett viktigt steg framåt att närtrafiken ska kunna synas i 

Västtrafiks reseplanerare. 

Kommentar: I landsbygdsutredningen beskrivs vilket syfte/resandeärende som den 

lägsta nivån i första hand är tänkt att uppfylla. Det är en avvägning vilken servicenivå 

som samhället kan erbjuda och Västra Götalandsregionens grundutbud står sig starkt i 

nationell jämförelse. Där resandeunderlaget är som minst erbjuds närtrafik. Den 

erbjuds utanför högtrafik-tiderna eftersom bilarna under högtrafik nyttjas till andra 

uppdrag. Kollektivtrafiknämnden verkar för att alternativa hållbara resmöjligheter ska 

kunna utvecklas genom att utveckla verktyg för samåkning och bildelning. Projektet 

Kom-i-land är ett viktigt projekt för att testa kombinerade lösningar. 

 

Synpunkt: DKR Fyrbodal anser att det är bra att arbetet med att utveckla mobilitet 

på landsbygder prioriteras av Västra Götalandsregionen. ”Grundutbudet” enligt 
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Landsbygdsutredningen från 2014 behöver utökas och kompletteras utifrån 

resenärernas behov och en framtid med ny zonstruktur. Kollektivtrafik och 

reseplanerare utgör viktiga pelare för en framtida hållbar mobilitet där andra tjänster 

ska kunna komplettera resbehoven. Ett steg behöver vara att det går att se 

Närtrafikmöjligheterna i reseplaneraren. Den hållbara mobiliteten behöver alltifrån 

tekniska plattformar där tjänsterna synliggörs – till olika mobilitetslösningar och 

fysiska mobilitetshubbar. Arbetet behöver ske i samverkan med lokalsamhället och 

kommunen.  

För att få bättre resultat i arbetet bör länsomfattande resvaneundersökningar göras 

regelbundet.   

Kommentar: Det finns idag inget uppdrag att utöka den beslutade lägstanivån eller 

justera tidsfönstren för närtrafiken. Åtgärder som ingår i Västtrafiks uppdrag är att 

information om närtrafik ska integreras i reseplaneraren och att det ska vara enkelt att 

betala. Priset kan vara annorlunda men det bör till exempel bli möjligt att köpa sin 

närtrafikresa i ToGo-appen när utvecklingen medger detta. 

Länsomfattande resvaneundersökningar är kostsamma. I Skåne genomförs sådana var 

5:e år och samfinansieras då av regionen och kommunerna. Kanske kan vi arbeta på 

ett liknande sätt inom Västra Götaland? VGR medverkar gärna i en fortsatt dialog om 

behovet av länsomfattande resvaneundersökningar och möjligheten att tillsammans 

hitta en långsiktig finansieringslösning. 

 

Synpunkt: DKR Boråsregionen har påbörjat ett gemensamt arbete med en särskild 

skrivelse om revideringen av trafikförsörjningsprogrammet. Denna kommer att 

skickas till kollektivtrafiknämnden efter sommaren. 

Kommentar: Den ser vi fram emot. 
 

Förbättringsförslag gällande kollektivtrafikråden och 
övriga samverkansformer 
 

Synpunkt: Boråsregionen anser att DKR-mötena har blivit mer innehållsrika och 

diskussionerna bredare i och med det nya upplägget med mer dialog. Att ledamöterna 

får en skriftlig sammanfattning av ärendena inför mötena är en anledning till detta 

och vi ser gärna att detta upplägg fortsätter. 

Kommentar: Vad roligt att höra! Vi fortsätter gärna att tillsammans utveckla DKR. 
 

Synpunkt: Fyrbodal är positiva till att VGR bjuder in till samverkansdag för både 

politiker och tjänstemän under hösten 2019. De är också positiva till utvecklingen 

med regelbunden information och regelbundna planeringsmöten med DKR. Dock 

behöver framtidens kollektivtrafik ännu bredare samverkan, utöver den mellan VGR 

och kommunerna, även utanför trafiksektorn. 

Kommentar: Roligt att höra. Vi håller med om att samverkan går att utveckla och 

bredda ytterligare. 
 

Synpunkt: DKR Fyrbodal menar att Västra Götalandsregionen och kommunerna 

behöver förbereda oss inför att framtidens samverkansformer blir mer tvärsektoriella 

kring kollektivtrafik, bland annat gällande en kollektivtrafik på jämlika villkor. 

Kommentar: Vi noterar synpunkten.



 

Postadress: 

Box 1091 

405 23 Göteborg 

Besöksadress: 

Bergslagsgatan 2 

Göteborg 

Telefon: 

010-441 00 00 

Webbplats: 

www.vgregion.se 

E-post: 

kollektivtrafik@vgregion.se 
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Synpunkt: Att hantera frågor av så olika karaktär i en remiss rubricerad som ”Årlig 

avstämning av trafikförsörjningsprogrammet” blir missvisande och fokus på svaret 

riskerar att bli fel och värdefulla inspel gå förlorade. GR vill även understryka att 

remisstiden för frågor som är mer omfattande än en enkel avstämning av 

trafikförsörjningsprogrammet kräver längre remisstid för att kunna hanteras på ett 

gediget sätt. 

Kommentar: Det skulle vara tråkigt om värdefulla inspel går förlorade. Den årliga 

avstämningen innefattar inte enbart uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammets 

mål, utan hela arbetet med att genomföra trafikförsörjningsprogrammet inklusive vår 

samverkan. Det har också inkommit önskemål från flera DKR om att hålla samman 

remisser med den årliga avstämningen, för att underlätta för kommunerna. Vi 

försöker anpassa remisstiderna både med hänsyn till kommunerna, men också till 

VGR:s politiska processer för beslut i olika ärenden. 
 

Synpunkt: GR har förstått att en uppdatering av Målbild tåg är på gång och förväntar 

sig att detta sker i en separat process där det delregionala kollektivtrafikrådet får 

möjlighet att yttra sig. GR och kollektivtrafiknätverket deltar gärna i det fortsatta 

arbetet och ser fram emot tidiga dialoger och god samverkan.  

Kommentar: Samtliga DKR kommer att involveras i arbetet och en första 

information om arbetet gavs på vårens DKR-möten. Dialogen kommer att fortsätta 

med både information och möjlighet till inspel samt slutligen formell remiss. 

 

Synpunkt: GR ser att finns behov av att utveckla och förtydliga stadstrafikforums 

roll och hur kopplingen mellan stadstrafikforum och DKR kan formaliseras och 

utvecklas på den politiska arenan. Vidare ser GR ett behov av kompletterande 

målbild/strategi till Målbild Koll2035 i form av kopplingen mellan stadstrafiken, 

expressbuss och det system som matar till stomnätet i det sammanhängande 

stadsområdet. 

Kommentar: Under den introduktion som gavs på årets första DKR beskrevs 

stadstrafikforumens roll. Stadstrafikforumen är en formell arena för att arbeta med 

kollektivtrafik och stadsutveckling i våra fem största pendlingsnoder i regionen. 

Dessa kommuner ingår i respektive delregionalt kollektivtrafikråd där de 

övergripande frågorna behandlas. Det finns i dagsläget ingen plan för att utveckla den 

kopplingen ytterligare. Stadstrafikforumens representanter är välkomna att lyfta 

frågor som berör fler kommuner i delregionen på respektive DKR. 
 

Övriga inspel som delregionala kollektivtrafikrådet vill 
skicka med 
 

Synpunkt: DKR Skaraborg anser att särskilda satsningar på Kinnekullebanans 

kapacitet behöver komma till stånd snabbt. För Skaraborg, och därmed Skaraborgs 

Kommunalförbund och de femton kommunerna, är Kinnekullebanan mycket 

prioriterad, inte minst som en länk mot våra omgivande regioner. 

Kommentar: Just nu pågår en aktualisering av Målbild Tåg inklusive storregional 

busstrafik. Denna utredning tittar på hur Kinnekullebanan kan bli ett attraktivt 

alternativ i framtiden med mindre infrastrukturåtgärder och i detta fall även nya 

fossilfria fordon. Denna utredning och dess förslag kommer att diskuteras på 

https://www.vgregion.se/
mailto:kollektivtrafik@vgregion.se
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tågdialogen under hösten som Västtrafik kallar till. Här är tanken att VGR, Västtrafik, 

kommunerna och aktörer ska bilda en gemensam syn på viktiga åtgärder för 

Kinnekullebanan som vi kan verka för tillsammans. 
 

Synpunkt: Det saknas flera länkar som skulle behövas för att knyta samman 

Skaraborg ytterligare, utöver de redan identifierade prioriterade stråken. I synnerhet 

behöver interna delregionala stråk, som är av avgörande betydelse utifrån ett 

arbetsmarknadsregionalt perspektiv, identifieras och ges bättre kapacitet och 

tillgänglighet. 

Kommentar: Vi ser fram emot medverkan i det arbete som Skaraborgs 

kommunalförbund startat med koppling till ert strukturbildsarbete och hoppas att 

ovanstående fråga kan analyseras och utredas i det arbetet. 

 

Synpunkt: DKR Skaraborg påminner om beslutet i BHU om att aktualisera Målbild 

tåg och att det skall vara möjligt att föreslå fler tågstopp. De kriterier som låg till 

grund för urval av tågstopp missgynnade Skaraborg, t ex genom en stark prioritering 

mot ändpunktstrafik. Västra Stambanan har inga ändpunkter i Skaraborg, samtidigt 

som den har kapacitet att knyta samman Skaraborg, men då måste tågen stanna på 

fler platser längs banan. Det är en fråga Skaraborgs Kommunalförbund är djupt 

engagerade i. 

Kommentar: Just nu pågår en aktualisering av Målbild Tåg inklusive storregional 

busstrafik. Denna utredning tittar på hur Kinnekullebanan kan bli ett attraktivt 

alternativ i framtiden med mindre infrastrukturåtgärder och i detta fall även nya 

fossilfria fordon. Denna utredning och dess förslag kommer att diskuteras på 

tågdialogen under hösten som Västtrafik kallar till. Här är tanken att vi ska bilda en 

gemensam syn på viktiga åtgärder för Kinnekullebanan som vi kan verka för 

tillsammans. 

 

Synpunkt: För att utvecklingen ska ske enligt Målbild Tåg 2035 behöver den 

regionala tågtrafiken på stråket Borås - Värnamo starta augusti 2020. 

Kommentar: VGR arbetar för att fullfölja Målbild Tåg. Det ekonomiska läget 

medger inte några större nya satsningar i närtid och fokus ligger på effektiva och 

smarta lösningar. Västtågsutredningen målsättning är att öppna nya stationer och 

ersätta busstrafik med tågtrafik till dessa orter. Förslag på hur vi på bästa möjliga sätt 

närmar oss denna målbild kommer diskuteras under hösten 2019 på tågdialogen som 

Västtrafik bjuder in till. Där kommer förslag från utredningsarbetet med Målbild Tåg 

2028 att diskuteras. 

 

Synpunkt: Direkttågsförbindelser mellan Uddevalla och Trollhättan finns idag 

endast med en dubbelriktad relation vardagar. När det gäller tågtrafik så är det i ett 

Fyrbodalsperspektiv viktigt att förbindelserna med grannregionerna fungerar, både 

utbud och biljettsamverkan. Av järnvägarna är det annars Bohusbanan som behöver 

stora infrastrukturinvesteringar framöver för att komma i nivå med andra 

pendlingsstråk i regionen. Dubbelspårsutbyggnad till Stenungsund behöver följas av 

en fortsättning med dubbelspår även till Uddevalla. Norra bohusbanan behöver också 

förbättringar med högre hastigheter för att kunna utföra ett hållbart 

pendlingsalternativ i framtiden. Liksom att öka tillgängligheten till 

bohuskommunerna. Längt Norge-Vänerbanan är det generellt behov av 

kompletterande tåg norr om Öxnered för att befintliga och kommande orter med 

tågstopp ska kunna utgöra ett fullgott pendlingsalternativ till bilen. Det är viktigt att 

den regionala tågtrafiken får fortsätta att utvecklas i enlighet med framtagen målbild. 
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Kommentar: VGR har också uppmärksammat direkttågsförbindelsen mellan 

Uddevalla-Trollhättan-Göteborg och är en av flera saker som kommer att diskuteras 

under höstens tågdialog inom utredningsarbetet med Målbild Tåg 2028. Även hur 

tågtrafiken kan utvecklas och ta steg mot Västtågsutredningens målsättning om nya 

stationer kommer att diskuteras.  

Bohusbanan ingår också i arbetet och kommer även denna att behandlas under 

höstens dialog. Fokus inom detta arbete är dock mindre infrastruktursatsningar som 

kan leda utvecklingen framåt. Målsättningen är tillsvidare dubbelspår till 

Stenungsund som en första etapp, och eftersom denna satsning ännu inte finns med i 

nationell infrastrukturplan ligger fokus på att få till denna som ett första steg.  

 

Synpunkt: Arbetet med att ta fram ett utbildningsmaterial för tjänstemän gällande 

kollektivtrafikens roll i samhällsbyggandet är ett välkommet initiativ. Det är viktigt 

att även inkludera landsbygdsperspektiven i utbildningsmaterialet då 

förutsättningarna för samhällsbygget skiljer sig åt mellan stad och land. 

Kommentar: En god synpunkt, som vi har med oss i arbetet. I arbetsgruppen finns 

kommunal representation från både större och mindre kommuner för att säkerställa 

att de olika perspektiven finns med. 

 

Synpunkt: Kommunala initiativ för att använda nya tekniska lösningar måste 

uppmuntras och stödjas av Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Upphandlingar 

behöver vara utformade så att det finns utrymme för att pröva och använda ny teknik 

såsom att prova självkörande bussar i centrala delar av Borås. 

Kommentar: Det är positivt med innovation och kollektivtrafiknämnden ser gärna 

att kollektivtrafiken i Västra Götaland är i framkant. Men det är ännu viktigare att 

kunna erbjuda resenärerna så mycket kollektivtrafik för pengarna som det går och då 

blir det en avvägning mellan att göra långa, förutsägbara (lite mer stelbenta) 

upphandlingar eller hög flexibilitet till en högre kostnad för driften. Västtrafik har 

nämndens uppdrag att göra dessa avvägningar. 

 

Synpunkt: En påminnelse om att Varbergs kommun ingår som adjungerad i det 

delregionala kollektivtrafikrådet. I frågor som berör resandet till och från kommunen 

ska de bjudas in. 

Kommentar: Tack för påminnelsen. 
 

Synpunkt: Gör det attraktivt att resa kollektivt för personer som har möjlighet att 

variera sina färdmedel för olika tidsperioder, såsom att resa kollektivtrafik vissa 

veckor men inte alla. Ett förslag är att tillhandahålla ett prisvärt kort med begränsat 

antal resor över en tidsperiod, exempelvis 14 dagar eller en månad. 

Kommentar: Återbäringen i ToGo är framtagen för att möta det behovet. 
 

Synpunkt:  

Fyrbodal påtalar att besöksnäringen, som får allt större betydelse i området, behöver 

ökade kollektivtrafikmöjligheter, så att både besökare och personal kan ta sig hållbart 

till besöksmålen. Det är också viktigt att båttrafiken fungerar året runt för både 

boende och näringsliv.  

Kommentar: Västtrafiks möjligheter att anordna kollektivtrafik utgår från de 

strategiska inriktningar och målbilder som finna antagna. I områden med lägre 

resandeunderlag är det Landsbygdsutredningen samt efterfrågan som sätter nivån på 

utbud. Om det finns anledning att tro att det finns en oidentifierad potential för ett 
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kontinuerligt kollektivt resande till specifika anläggningar tar Västtrafik gärna 

kommunerna till hjälp att identifiera dessa.  

Gällande båt-trafiken finns idag inga specifika riktlinjer för utbud. Trafikeringen idag 

beror främst på hur utbudet historiskt sett ut och det finns egentligen ingen likriktning 

i regionen. Brist på likriktning har gjort att Västtrafik identifierat att ett arbete med att 

titta på strategier/riktlinjer för båttrafik är angeläget.  

 

Synpunkt: Under 2018 yttrande sig DKR Fyrbodal över Miljö- och klimatstrategin 

och pekade på vikten av att övergången till el- och biogasanvändning i 

kollektivtrafiken ska ske i samverkan med berörda kommuner och med hänsyn till 

den infrastruktur som finns, samt vilka förändringar som är möjliga och i vilken takt 

dessa kan genomföras. Det är viktigt att orter med tillgång till biogasförsörjning kan 

få avsättning även för kollektivtrafiken, och att kommande trafikavtal utformas så att 

detta möjliggörs.  

Kommentar: Detta är helt i enlighet med miljö- och klimatstrategin, det vill säga att 

el prioriteras i stadsbusstrafik och att biogas flyttas till regional trafik företrädesvis på 

de orter där gastankning redan finns eller där det finns möjlighet att bygga 

biogassystem för ett större antal gasbussar.  

 

Inför varje ny upphandling inkluderar Västtrafik val av drivmedel, samt bedömd 

konsekvens för kostnad och måluppfyllelse för klimatmålet, i samband med underlag 

för trafikpliktsbeslut. Av upphandlingsjuridiska skäl kan dock inte en lokal 

drivmedelsleverantör garanteras leveranser eftersom det upp till aktuellt trafikföretag 

att själv köpa drivmedel. 

 

Synpunkt: I takt med utvecklingen i området kring Landvetter flygplats behöver 

busslinjenätet kompletteras med en ny linje från Borås, med anslutningsmöjligheter 

från angränsande kommuner. 

Kommentar: Frågan om linjelagd allmän kollektivtrafik från Boråsregionen till 

Landvetter flygplats utreddes 2018 på uppdrag av DKR Boråsregionen. Utredningen 

visat att det inte idag finns tillräckligt stort resandeunderlag för att starta en linje från 

Borås. På DKR i december 2018 beslutades att kommunerna tillsammans med 

kommunalförbundet fortsatt skulle bevaka frågan, med koppling till sin fysiska 

planering, ökad inflyttning samt kommande utbyggnad av Airport city. Utredningen 

kommer att redovisas igen på höstens DKR.  

 

Synpunkt: DKR Fyrbodal konstaterar att dokumentets innehåll och läsbarhet 

utvecklas varje år till det bättre med faktarutor, tabeller och diagram. Två detaljer bör 

justeras inför framtida redovisning: Beskrivningen av vad diagrammen på sidorna 23 

och 29 visar är ofullständig. Trollhättan/Vänersborg hade ett högre resande än 

Eskilstuna 2018 enligt tabellen på sidan 13, varför texten ovanför bör justeras.  

Kommentar: I rapporten finns den inledande texten till diagrammen på sid 23 och 29 

på föregående sidor. Detta försvårar läsbarheten och vi tar med oss synpunkten till 

kommande uppföljningar. Vi noterar att det skett en felskrivning angående 

Trollhättan/Vänersborg på sid 13.  



  ÄRENDE 16 
 

Regional fysisk planering - information och samtal  

Syfte med mötet den 8 november  
Syftet med mötet är att ha ett öppet samtal om behovet och nyttan av regional fysisk planering i 
Västra Götaland och hur det kan kopplas till delregionala arbetet med strukturbild. På mötet kommer 
regionala politiker att delta. Huvudfokus är 

• Information om regional fysisk planering och Västra Götalandsregionens arbete med detta. 
Detta är en fördjupad fortsättning av informationen som gavs den 4 oktober i Borås. 

• Lyssna in kommunernas tankar och inspel kring området. 
 
Förslag till frågeställningar: 
 

• Vilka frågor/områden ser ni är kommunöverskridande och ”stor”-regionala, kopplat till fysisk 
planering?  

• Vilka frågor/områden behöver vi samverka kring?  
 

Västra Götalandsregionens arbete med regional fysisk planering 
Syftet med Västra Götalandsregionens arbete med regional fysisk planering är att tillsammans med 
kommunerna utarbeta en gemensam målbild för en övergripande regional fysisk struktur, skapa en 
arena för samverkan med fokus på regional fysisk planering samt att ta fram gemensamma 
kunskapsunderlag.  

Det gemensamma arbetet ska kommunerna och regionen kunna använda i sina respektive arbeten 
och planering. Arbetet kommer exempelvis kunna vara ett stöd för Västra Götalandsregionen i sin 
planering inom kollektivtrafik och regional transportinfrastruktur, men även inom 
bredbandsområdet.  

Vi vill tillsammans med kommunerna 

• Utveckla dialog i regionen kring fysiska planeringsfrågor 
• Utveckla ökad förståelse kring Västra Götalands utmaningar och möjligheter 
• Enas om gemensamma övergripande förhållningssätt för regional fysisk planering 
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