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Sammanfattning 
 
WSP Advisory har haft i uppdrag av Boråsregionen – Sjuhäradskommunalförbund att 

genomföra en analys av näringslivets behov i regionen. Analysen är en del av 

kommunalförbundets arbete med att utveckla målstyrningen av utvecklingsmedlen.  

Uppdraget har inneburit att samla in, strukturera och sammanställa de utmaningar som 

framkommer ur intervjuerna. I uppdraget ligger även att komplettera denna bild med relevant 

statistik och sekundärkällor för att bidra till att fördjupa och nyansera bilden. 

Analysen baseras på intervjuer med företrädare för kommunerna, med kommunalförbundet 

och ett antal bransch/intresseorganisationer verksamma i Sjuhärad. Fokus för analysen har 

legat på de utmaningar som utvecklingsmedlen kan användas för att arbetat med.  

Resultaten visar att regionen upplevt en stark tillväxt de senaste tio åren, med en ökad 

sysselsättning och ett ökat företagande, och höjd produktivitet. Analysen visar också att 

Boråsregionens kommuner står sig väl när de ställs mot ett urval av andra regioner, samt att 

regionen har kommit ikapp eller gått om dessa regioner jämfört med tidigare jämförelser. Det 

noteras en avmattning det senaste året – något som sannolikt kan kopplas till pandemin, men 

även kan vara indikationer på ett trendbrott, och något som bör följas upp.  

Studien pekar på ett antal utmaningar som näringslivet står inför på kort och på längre sikt. 

Flera av dessa är de samma som vid 2019 års analys. Tydligast utmaning är kompetensbrist. 

Det råder idag brist på arbetskraft i en rad branscher i regionen. Vidare lyfts förmågan till 

omställning mot ökad hållbarhet fram som en utmaning samt behovet av en ökad 

automatisering och digitalisering för att bibehålla konkurrenskraften. Sjuhärad uppvisar en 

förhållandevis hög grad av sårbarhet i näringslivet, och en ökad branschbredd är viktigt – 

samtidigt visar statistiken att – för regionen – nya sektorer vuxit, framförallt inom tjänste-

sektorn, medan tillverkningssektorn har minskat sin sysselsättningsmässiga betydelse sedan 

2012.  

I analysen framkommer ett antal förslag på insatser att rikta utvecklingsmedel mot. Det 

handlar dels om formen för insatser (det vill säga hur de ska genomföras) dels om innehållet 

(vad vill man att insatserna ska rymma). Tabellen nedan (återfinns även i rapporten) ställer 

samman förslag som tagits upp i intervjuer. 

Form för insatser Varför 

Samverkan för att säkerställa 

Sjuhäradsperspektivet 

Koordinera insatser och största möjliga effekt av 

insatser.  

Mix av insatser (långsiktighet / korta 

riktade insatser) 

För att möta ”här och nu”-behov samtidigt som 

strukturella utmaningar kan mötas 

Uppväxling Öka resurserna och möjliggöra större insatser som 

kan ge starkare resultat 

Förslag på insatser   

Validering av kompetenser Kompetensbrist  
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Stötta framtagande av utbildning/ öka 

utflödet från utbildningsystemet 

Kompetensbrist / omställnings behov 

Stöd i omställning – (såsom 

digitalisering, miljömässig hållbarhet, 

automatisering) 

Stärkt konkurrenskraft 

Stärka Sjuhärad attraktionskraft  Kompetensbrist, ökade investeringar, växande 

besöksnäring 

Samverkan med 

högskolor/innovationsmiljöer i hela 

regionen 

Innovation, omställningsförmåga 

Stöd och rådgivning till entreprenörer Utveckla befintliga SME, omställningsförmåga 
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1 INLEDNING 

WSP Advisory har av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund haft i uppdrag att 

genomföra en uppdatering av den behovsanalys av näringslivet i Sjuhärad som gjordes år 

2019.1  

Bakgrunden till behovsanalysen är den översyn av modellen för fördelning av 

utvecklingsmedel som Boråsregionen genomförde under 2017/18. Denna process resulterade 

i framtagandet av en ny modell för att fördela tillväxtmedel. Föreliggande analys är ett av 

stegen i modellen som utgörs av en behovsdialog.  

Uppföljningen av behovsanalysen har genomförts under april 2022 till augusti 2022. Vid WSP 

har Pär Lindquist (uppdragsansvarig) och Nezanet Habtom genomfört uppdraget. 

1.1 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METOD 

Det efterfrågade uppdraget innebär att uppdatera den kartläggning som gjordes år 2019. 

Analysen ska visa på det behov näringslivet i Sjuhärad står inför, samt att ge förslag på hur 

utvecklingsmedlen kan användas för att ge största effekt kopplat till behoven.  

Den uppdaterade analysen är tänkt att användas för att identifiera prioriterade insatsområden 

som kan stödjas via projekt och insatser, helt eller delvis finansierade med utvecklingsmedel. 

Uppdraget är avgränsat till att se till vilka tillväxthinder företagen upplever och vilka 

utvecklingsbehov företagen i regionen har. 

Analysen baseras på intervjuer och möten med företrädare för organisationer och kommuner i 

Sjuhärad, sammanställning av statistik, samt genomgång av tidigare studier och 

kartläggningar. De utmaningar och tillväxthinder som tas upp är framförallt de som 

framkommer från intervjuerna. Vi har i största möjliga mån sökt att validera dessa mot 

befintliga studier, statistik eller andra kartläggningar.  

1.2 RAPPORTENS DISPOSITION 

Rapporten består av tre övergripande delar.  En inledning som beskriver utvecklingen av 

näringslivet i Sjuhärad baserat på kvantitativa data.  Denna del är till övervägande del en 

uppdatering av 2019 års analys och visar utvecklingen sedan år 2012.  

Denna del följs av en beskrivning av de utmaningar framkommit ur dels de intervjuer som 

genomförts dels utifrån den statistiska analysen. Rapporten avslutas med ett resonemang 

kring olika typer av insatser som kan möta de beskrivna utmaningarna. 

2 KORT OM NÄRINGSLIVET I SJUHÄRAD 

Avsnittet bygger på offentlig statistik från Statistiska centralbyrån (SCB), Myndigheten för 

Tillväxtanalys samt Tillväxtverket. På samma sätt som 2019-års analys är avsnittet indelat i 

fyra kortare delar enligt nedan: 

- Arbetsmarknad och sysselsättning 

- Företagande och entreprenörskap 

- Värdeskapande och produktivitet 

 
1 Behovsanalys – näringslivet i Sjuhärad, Kontigo (2019). 
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- Sjuhärad jämfört med andra regioner 

Ambitionen är inte att ge en fullständig genomlysning av näringslivet utan snarare att visa på 

de huvudsakliga dragen, och sätta en ram för de utmaningar, samt de reflektioner kring 

möjliga insatser, som tas upp längre fram i kapitalet. Tillsammans menar vi att dessa ger en 

översiktlig men god bild över Sjuhäradsregionens näringsliv. 

2.1. ARBETSMARKNAD OCH SYSSELSÄTTNING 

Arbetsmarknaden i Sjuhäradsregionen har utvecklats stabilt under närmare ett decennium. 

Sammantaget har antalet sysselsatta av dagbefolkningen ökat från 126 400 till 135 800 mellan 

år 2012 och 2020, vilket är en ökning med 7 procent. För Västra Götalandsregionen och riket 

som helhet uppgick motsvarande utveckling till 9 procent.  

Figur 1 Utveckling av dagbefolkning 2012-2020, Sjuhärad, Västra Götaland samt riket, indexerat (2012=100); Källa: 

SCB

 

Den förvärvsarbetande befolkningens storlek utgör en grundläggande förutsättning för de 

lokala arbetsmarknadernas utmaningar och resurser. Ett vanligt mått på detta är 

förvärvsintensitet, vilket här definieras som andelen förvärvsarbetande av nattbefolkningen i 

åldersklassen 20–64 år. 2 

Figur 2. Förvärvsintensitet (20–64 år, 2012–2020) Sjuhärad, Västra Götalands län samt för riket. Källa: SCB / RAMS 

 

Som visas i figuren ovan sjönk förvärvsintensiteteten i åldersgruppen 20–64 år mellan 2019 

och 2020 från 83,3 till 82,8 procent. Trots den marginellt negativa utvecklingen är det en 

 
2 Förvärvsarbete innebär avlönat förvärvsarbete under minst en timme per vecka i november under det aktuella året, 

vilket är SCB och internationella arbetsorganisationens (ILO) definition. 
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fortsatt hög nivå med relativt små förändringar sedan år 2012. Figuren visar även att 

förvärvsintensiteten i Sjuhärad fortsätter ligga högre än såväl Västra Götalandsregionen som 

riket. 

Figur 3. Andelen inskrivna arbetslösa på arbetsförmedlingen i Sjuhärad, Västra Götalands län samt för riket (2020 – 
2022). Källa: Arbetsförmedlingen.  

 

Sysselsättningen i regionen minskade under det initiala skedet av pandemin, och under andra 

halvåret år 2020 var över 10 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är drygt 2 000 fler än 

början av året och motsvarar en arbetslöshetsnivå på runt 9–10 procent. Men under våren 

2021 stabiliserades arbetslöshetsnivån i takt med att arbetsmarknaden sakta börjat komma i 

gång.  

Mot bakgrund av vad som skett i tidigare konjunkturnedgångar förväntas grupper med svag 

ställning på arbetsmarknaden att drabbas hårdast. Erfarenheter från både andra länder och 

Sverige visar till exempel att unga som inte kommer in på arbetsmarknaden kort efter 

avslutade gymnasiestudier har svårt att senare få fotfäste på arbetsmarknaden. I Sjuhärad 

steg ungdomsarbetslösheten från 7 till 9,4 procent under 2020, men har sedan dess 

stabiliserats till nivåer innan pandemin.  
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Figur 4. Antal sysselsatta (dagbefolkning) per bransch i Sjuhärads nio kommuner, år 2021. Källa: SCB / raps-ris 

 

 

I slutet av 2021 arbetade 18 procent av Sjuhärads dagbefolkning inom vård och omsorg och 

är därmed den bransch med flest sysselsatta i regionen, följt av handel samt tillverkning och 

utvinning. Den största arbetsgivaren är Borås Stad med cirka 10 000 anställda. 

Den tillväxt av sysselsatta som skett sedan år 2012 har framför allt skett inom offentlig sektor, 

bygg samt information och kommunikation. Till stora delar speglar en period av stark tillväxt 

där antalet invånare ökat, liksom behovet av offentlig service såväl som fler bostäder. Vi ser 

samtidigt indikationer på ett ökat inslag av tjänster i ekonomin – där tillverkning minskat 

samtidigt som information och kommunikation  och företagstjänster vuxit. Detta kan också 

vara ett uttryck för en omvandling av tillverkningsindustrin – mot en ökad automatisering och 

en mindre humankapitalintensiv typ av verksamhet.  Besöksnäringen – som här får beskrivas 

dels som handel, men framförallt hotell och restaurang uppvisar en tillväxt, men på relativt 

låga nivåer givet hur denna sektor vuxit de senaste tio åren nationellt, något som i lägre grad 

verkar kommit Sjuhärad till del.  
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Figur 5. Utveckling av sysselsättning (%) 2012–2021. Källa: SCB/ rAPS-ris 

 

2.2. FÖRETAGANDE OCH ENTREPRENÖRSKAP 

Andelen företagare som andel av de sysselsatta uppgick till 7,4 procent år 2020. För Västra 

Götalandsregionen och riket som helhet uppgick motsvarande utveckling till 5,8 procent 

respektive 6,2 procent.  

Under år 2020 startades strax över 1800 företag i Sjuhärad – vilket är en ökning med 7,3 

procent jämfört med 2012. Samtidigt försattes 129 företag i konkurs. Jämfört med 2012 föll 

antalet konkurser med 8,5 procent, vilket är över nivån i Västra Götalandsregionen som helhet 

(5 procent) och i riket (2,3 procent). 

Etableringsfrekvensen är en indikator på graden av entreprenörskap och nyföretagande i 

näringslivet. Det kan ses som ett grovt mått på graden av nyföretagande. 

Etableringsfrekvensen definieras här som antalet nya företag i förhållande till varje 1 000 

invånare (16–64 år). Under perioden 2013–2018 har indikatorn visat en avvikande trend, för 

att sedan återhämta sig under år 2018. Men trots tidigare avvikande trend har 

Sjuhäradsregion haft en hög frekvens av nystartade företag, med 10,8 nystartade företag per 

1 000 invånare under 2020.  
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Figur 6. Genomsnittlig etableringsfrekvens för Sjuhärads kommuner, Västra Götaland samt riket, år 2012–2020 
(2012=100); Källa: Sammanställt efter Myndigheten för Tillväxtanalys 

 

Jämfört med Västra Götalandsregionen respektive riket så uppvisar Sjuhärad såväl en 

starkare trend som en något högre nivå under i princip hela perioden från 2012, med en 

ökning de senaste tre åren.  

2.3. VÄRDESKAPANDE OCH PRODUKTIVITET 

Regionen samlade värdeskapande mätt som bruttoregionalprodukt har ökat med omkring 10 

procent sedan 2011, mätt i löpande priser. Sett per dagbefolkning har bruttoregionalprodukten 

haft en starkare tillväxt under perioden, vilket kan ses som en indikator på hög produktivitet i 

regionen.  
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Figur 7. BRP per dagbefolkning år 2012–2019 i Riket, Västra Götaland och riket (indexerat, 2012=100) Källa: SCB / 
Regional räkenskaperna 

 

2.4. SJUHÄRAD JÄMFÖRT MED ANDRA REGIONER 

Vi har i detta avsnitt ställt samman regionalekonomiska data för Sjuhärads nio kommuner och 

fyra andra s.k. FA-regioner (funktionella arbetsmarknadsregioner). Tanken är att detta ska 

fungera som grund för en jämförelse mellan Sjuhärad och andra – storleksmässigt – liknande 

regioner. I urvalet av regioner som ska jämföras har vi strävat efter att de ska vara 

storleksmässigt någorlunda lika, rymma en större kommun och ett antal mindre, vara hemvist 

åt en högskola samt ha en näringslivsstruktur som branschmässigt är jämförbar med 

Sjuhärad. 

 

Tabell 1. Sjuhärads nio kommuner i jämförelse med fyra FA-regioner, Källa: Sammanställning av WSP baserat på 
SCB. 

 Sjuhärad Karlstad Örebro Jönköping Västerås 

Storlek dagbefolkning 135 809 118 179 125 635 143 468 122 470 

Förändring dagbefolkning 

2012–2020 
5,8% 4,2% 8,1% 7,9% 5,3% 

Andel förvärvsarbetande år 

20203 
83 % 78 % 79% 82% 78% 

Förändring andel 

förvärvsarbetande 2012–2020 

(%-enheter) 

1,8 3,4 2,9 1,6 3,8 

 
3 Mäts som antalet förvärvsarbetande nattbefolkning som andel av total befolkning 16–64 år. 
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BRP per dagbefolkning 

(MSEK).4 
0,841 0,852 0,891 0,822 0,874 

Förändring BRP / 

dagbefolkning 2012–2020 
17% 19% 17% 21% 19% 

Lönesumma per dagbefolkning 

år 2020 (tkr) 
334 820 331 511 339 188 336 107 352 378 

Förändring Lönesumma per 

dagbef. 2012–2020 
21% 17% 18% 19% 17% 

Etableringsfrekvens5 9,6 8,1 8,9 7,9 9,2 

Utveckling antal arbetsställen 7% 6,7% 9,4% 5,7% 9,2% 

 

Vi kan i sammanställningen se att Sjuhärad kommer förhållandevis väl ut jämfört med de 

regioner vi valt att jämföra med. Dagbefolkningen har ökat i något lägre takt än i Jönköping 

och Örebro, men snabbare än i Västerås och Karlstad FA-region. Andelen förvärvsarbetande 

är högst i Sjuhärad, dock har andelen ökat i lägre takt sedan 2012 jämfört med övriga 

regioner. Sett till BRP per dagbefolkning visar regionen en nivå och tillväxt över eller i paritet 

med jämförda regioner. Etableringsfrekvensen visar även en hög på grad av entreprenörskap 

och nyföretagande i näringslivet, vilket pekar på en fortsatt dynamik i näringslivet.  

2.5 SAMMANFATTANDE BILD 

Vi kan konstatera att regionen upplevt en tillväxt sedan 2012. Regionen uppvisar en hög 

sysselsättningsgrad, växande dagbefolkning och stigande produktivitet. Vi ser samtidigt att 

Sjuhärad utvecklas något svagare än Västra Götaland och riket. Samtidigt så står man sig väl 

i jämförelse med de benchmarkregioner som används, och som, sannolikt är rättvisare 

jämförelseobjekt.  

Lönesumman per dagbefolkning har stigit snabbare än i jämförelseregionerna – vilket 

indikerar att den tillväxt som skett har varit ekonomiskt hållbar. Vi ser också att Sjuhärad 

sedan förgående rapport (som visade situationen 2017) kommit att stänga det gap i 

lönesummenivå gentemot jämförelseregionerna som framkom där.  

Vi ser en viss avmattning runt år 2020 – i termer av minskad dagbefolkning, och något lägre 

sysselsättningsgrad. Pandemin spelar sannolikt en roll här och det är för tidigt att säga om 

detta utgör ett trendbrott till den positiva tillväxt som skett sedan 2012. 

Sjuhärad har en tyngdpunkt inom tillverkningsindustri men vi ser en koncentration till ett antal 

branscher, men indikationer på en pågående strukturomvandling kan ses i det att 

tjänstesektorerna har fått en växande andel av dagbefolkningen.  

Sjuhärad uppvisar ett förhållandevis starkt nyföretagande – men en etableringsfrekvens i 

paritet eller högre än jämförelseregionerna och regionen har en positivt utveckling av antalet 

arbetsställen.  

  

 
4 Avser förhållandena år 2019. 
5 Data för Jönköping, Karlstad, Örebro och Västers på länsnivå. 
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3 UTMANINGAR OCH TILLVÄXTHINDER 

Syftet med detta avsnitt i rapporten är att fördjupa bilden kring vilka utmaningar och hinder 

som framkommit i analysen. Avsnittet baseras dels på den statistik och de utvecklingstrender 

som identifierats ovan, dels på den intervjuer som genomförts under våren 2022.  

Det som beskrivs nedan är WSP:s egna tolkningar och resultat från analysen. Det är – som 

alltid – möjligt att göra andra tolkningar och landa i andra slutsatser. Vår förhoppning är att 

avsnittet ska kunna ge en god grund för en fördjupad dialog kring prioritering av, och 

inriktningen på utvecklingsmedlen.  

3.1 KOMPETENSFÖRSÖRJNING FÖR ATT MÖTA OMVÄRLDENS 

KRAV 

Detta är den tydligaste utmaningen som framkommer och kommit att få ökad betydelse 

kopplat den stora etableringen i Lockryd. Behov av personal finns brett över samtliga 

branscher och sektorer. Både gymnasie- eller YH-utbildad personal och expertkompetens 

inom exempelvis ekonomi, juridik och HR saknas.  

Flera ser ett fortsatt behov av insatser som på olika sätt adresserar till kompetens-

försörjningsfrågorna. Området kopplar an till en rad frågor kring utbildning, attraktivitet och 

infrastruktur. Områden inom vilka kommunalförbundet är en central aktör (tillsammans med 

Västra Götalandsregionen). 

Vi ser samtidigt att Boråsregionen står sig förhållandevis väl jämfört med flera andra delar av 

landet. Statistik över andelen i dagbefolkningen som är 60 år eller äldre (som räknas in i det 

som av SCB benämns som ’förväntade åldersavgångar’) är strax över nivån i riket, men tydligt 

lägre än för en rad regioner.6  

I tabellen nedan visar den röda stapeln FA Borås (8,9 %) och det gröna snittet för samtliga 

FA-regioner (8,7 procent). Den kan te sig svår att överblickba – men syftar primärt till att visa 

var Boråsregionen befinner sig i relation till övriga regioner. Vi kan här se att utmaningen med 

en hög andel sysselsatta 60+ är lägre än vad som exempelvis är fallet i norrlandsregionerna, 

och att Borås FA befinner sig i ”toppskicket” i riket avseende detta.  

 
6 I detta fall får vi se till så kallade funktionella analysregioner (FA) som inte rymmer samtliga 
kommuner i Sjuhärad.  
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Figur 8. Andel i dagbefolkningen mellan 60-64 år efter FA-region år 2019; Källa: SCB

 

Vi ser även att antalet inskrivna i yrkesutbildningar – vilket är den kategori som pekas ut att 

kanske vara den som efterfrågas i högst grad, uppvisar en ökning sedan 2018 (även här 

avses FA-regionen Borås). Något som i sin tur indikerar att det har skett ett arbete för att möte 

de behov som framkom vid den föregående behovsanalysen. I tabellen visas den relativa 

förändringen av antalet antagna som påbörjat studier på YH-utbildningar mellan 2018 och 

2020, samt antalet år 2020 för Borås, övriga FA-regioner i Västra Götaland samt för hela riket.  

Tabell 2. Relativ förändring av antalet inskrivna samt antal år 2020, vid YH-utbildningar Källa: 

Tillväxtverket 2018 

FA-region Förändring 2018-2020 (%) Antal år 2020 

FA-Borås 65 % 370 

FA-Göteborg 50% 4 951 

FA16 Trollhättan-Vänersborg -38% 311 

FA17 Lidköping-Götene 
 

117% 189 

FA18 Skövde-Skara 
 

15% 258 

Samtliga FA-regioner (riket) 57% 35 631 

 

Vi kan här se att det skett en ökning sedan 2018 samt att Boråsregionen har en förhållandevis 

hög absolut nivå på antal antagna, jämfört med övriga delar av Västra Götaland (Göteborg 

borträknat).  

Kompetensförsörjningen är dock en central utmaning men samtidigt har Boråsregionen till 

stora delar bättre förutsättningar än en rad andra regioner – sett till åldersdemografin. Att 

fortsätta det pågående arbetet och stärka matchningen mellan utbildningssystemets ”utflöde” 

och näringslivets efterfrågan kommer vara ett viktigt område framgent. 
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3.2 OMSTÄLLNINGSFÖRMÅGAN I NÄRINGSLIVET  

Delvis kopplat till utmaningen ovan är frågan om näringslivets omställningsförmåga. Detta 

framkom som en utmaning i 2019 års analys, men har kommit att ges en än mer ökad tyngd 

(är WSP:s bild).  

Flera informanter lyfter fram att det är en utmaning för en (delvis traditionell) tillverkande 

industriregion att möta den snabba omställningen som sker. Näringslivet behöver – och 

kommer sannolikt ha ett ökat behov av kunskap inom områden såsom elektrifiering, cirkulär 

ekonomi och digitalisering (och inte minst hållbarhet) för att bibehålla sin konkurrenskraft.  

Detta utgör en ytterligare del av utmaningen med kompetensförsörjningen. Den är inte primärt 

kopplad till volym och frågan om brist på personer att anställa, utan om att säkerställa att såväl 

nyanställda som befintlig personal har rätt kompetens och utvecklar sina färdigheter i takt med 

förändrade förutsättningar. 

Exempel på insatser som lyfts fram är arbete för kompetensutveckling i befintliga företag, en 

tydligare ”uppkoppling” till relevanta kunskapsmiljöer (kan vara både inom regionen som på  

nationell nivå) för att skapa en framsyn och säkerställa att man ligger ”rätt” utifrån hur 

landskapet förändras.  

Vi kan i analysen här inte se någon statistik som på ett tydligt sätt pekar i vilken utsträckning 

detta är ett problem idag, men vi kan notera att det lyfts fram av flera informanter som ett 

viktigt område – och en utmaning för Sjuhärads näringsliv.  

3.3 LÄNKNINGAR TILL VÄSTRA GÖTALANDS HELA 

INNOVATIONSSYSTEM 

Flera av informanterna pekar på ett behov av att stärka kopplingarna mellan näringslivet i 

Sjuhärad och det större innovationssystemet i Västra Götalandsregionen som ett fortsatt 

viktigt område att utveckla. Vissa beskriver att Boråsregionens näringsliv idag inte tar del av 

det samlade ”utbudet” av innovationsstöd som finns på regional nivå. Det handlar exempelvis 

om utbytet med hela regionens science parks, rådgivning och samverkan med akademi. 

Frågan har adresserats sedan den förra behovsanalysen och det har skett insatser för att 

stärka detta – bland annat med finansieringslotsar. Samtidigt är bilden att detta är ett arbete 

som kan fördjupas ytterligare. Det kopplar tydligt an till att förbättra förutsättningarna för 

innovation och förnyelse, och säkerställa att företagen har tillgång till spetskunskap 

(exempelvis inom automatisering, digitalisering och hållbarhet), något som är centralt för att 

möta den snabba förändring som pågår. 

En viktig del i detta är även innovationsförmågan hos näringslivet. Detta är något som är 

mycket svårt att mäta, men vi kan notera att Sjuhärads produktivitetsökning är långsammare 

än för Västra Götalandsregionen som helhet och för riket (diagram 6 ovan). Det indikerar att 

det kan finnas en utvecklingspotential att höja värdeskapandet och effektiviteten. Exempel på 

insatser som föreslås är stöd kring att matcha företagare och den tillämpade forskningen i 

högre grad genom samverkansprojekt, även konsultcheckar lyfts fram som ett förslag.  

3.4 BRANSCHBREDD OCH SÅRBARHET  

Regionen har en hög koncentration av sysselsatta inom vissa branscher, och är beroende av 

ett antal större företag för sin sysselsättning. Graden av sårbarhet varierar mellan 

kommunerna –- men finns ett behov av att skapa en bredare intäktsbas – för att minska 

sårbarhet och ensidig.  
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Tabellen nedan visar den rakning av kommuner utifrån dessa kommuners bedömda sårbarhet 

som Tillväxtverket genomför på regelbunden basis. Den bygger på en analys där ett antal 

parametrar vägs samman till ett index. Utan att gå inte på de mättekniska detaljerna kan vi 

konstatera att Sjuhäradskommuner befinner sig i den nedre delen av indexet (från 1 – 29), 

med undantag för Tranemo, Svenljunga och Herrljunga.  

Tabell 3. Kommuners sårbarhet enligt Tillväxtverkets ranking, Källa: Tillväxtverket 2018 

Kommun Indexvärde 

Borås 275 

Varberg 232 

Bollebygd 203 

Tranemo 99 

Mark 238 

Svenljunga 141 

Herrljunga 149 

Ulricehamn 187 

Vårgårda 188 

 

Vi såg ovan att bland annat tillverkningen minskar sin andel av dagbefolkningen samtidigt som 

flera tjänstesektorer har vuxit, vilket motverkar sårbarhet, och ensidighet. Fortsatta insatser för 

att attrahera företag i nya branscher att etablera, samt att främja uppstart och tillväxt (med en 

tanke om diversitet) lyfts fram av flera informanter, samtidigt som man pekar på att det skett 

en förändring under de senaste fem åren där framför allt IT-sektorn kommit att expandera. Att 

arbeta för att accelerera denna utveckling ses som viktigt hos flera informanter.  

3.5 INFRASTRUKTUR OCH TILLVÄXTFRÄMJANDE PLANERING 

Sjuhärads geografiska läge och möjligheterna att effektivt ta sig till och från regionen pekas ut 

som en central utmaning. Det handlar primärt om infrastruktur i form av järnväg. En fråga som 

är långt ifrån ny i detta sammanhang, och det är inte heller något som tillväxtmedlen kan 

påverka i någon avgörande riktning. Samtidigt lyfter flera informanter upp planeringsfrågor där 

såväl kommunerna, och kommunalförbundet, har en större möjlighet att påverka – hit räknas 

både kollektivtrafik, tillgång till planlagd mark och tillgång till digital infrastruktur fram som 

grundläggande faktorer som behöver finnas på plats. Förslag på insatser är exempelvis arbete 

för en ökad samverkan och gemensam planering mellan kommuner, något som kan 

koordineras och processledas på en delregional nivå.  

I detta sammanhang lyfts även infrastrukturen för el-laddstolpar upp som en viktig fråga, och 

tillsammans med det även energiförsörjningen och tillgången till grön energi - primärt tas 

frågan om vindkraft upp och hur ett driftsäkert och samtidigt hållbart system för 

energiförsörjning kan planeras. Detta är inte frågor som kommunalförbundet förväntas kunna 

lösa – men att samordna kommunerna och gemensamt driva frågorna pekas ut som ett viktigt 

område och roll att ta för förbundet. 
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3.6 UNDERUTNYTTJAD TILLVÄXTPOTENTIAL I DET BEFINTLIGA 

NÄRINGSLIVET  

Regionen har en hög andel små- och medelstora företag – inte alla har en ambition – eller 

förmåga - att växa, finns företag som behöver stöd för att ”knuffas” och komma in i en 

tillväxtprocess. Studier pekar på att det finns en latent tillväxtpotential som kan bidra med en 

sysselsättningstillväxt, om rätt insatser görs för att stimulera företagen. Omvänt kan sägas att 

den potential som idag finns inte fullt ut tillvaratas. Att använda utvecklingsmedel för att arbeta 

riktat mot grupper av företag som bedöms ha en tydligt tillväxtambition och genom detta 

”våga” välja spets snarare än bredd lyfts fram som något som utvecklingsmedlen skulle kunna 

riktas mot.  

Vi såg ovan – i diagram fyra - att en stor andel av sysselsättningstillväxten skett i 

offentligsektor eller i tjänstesektor på primärt en lokal marknad . Att förmå de företag som har 

förutsättningar att växa (båda vilja och en skalbarhet) är viktigt. Faktorer som 

generationsskifte, ägarbyte eller större omstruktureringar har visat sig kunna vara en ”trigger” 

för förändring. Att arbeta riktat för att fånga upp dessa företag och insatser för att identifiera 

och rikta stöd mot denna grupp pekas ut som ett område att arbeta mot. Det tidigare projekt 

som genomförts Företagsrevitalisering – bland annat i Skaraborg – pekar på goda resultat.  

4 TYPER AV INSATSER 

Syftet med detta avsnitt är att belysa frågan kring vad som framkommit i analysen rörande hur 

utvecklingsmedlen kan användas för att göra bäst nytta.  

Vi kan konstatera att det på ett övergripande plan är en liknande bild som framkommer i 

analysen som var fallet år 2019. Den uppdelning i ”form” och ”innehåll” som gjordes då är 

fortfarande relevant. Det handlar dels om hur insatser kan riggas och genomföras (vi 

benämner det ”formen för insatser”) för det andra ett antal förslag om inriktning och innehåll på 

en insats (vi benämner det insatsens inriktning”) 

4.1 FORMEN FÖR INSATSER 

Insatserna ska bidra till en ökad samverkan mellan kommuner (i praktiken) 

Att sträva efter att utvecklingsmedlen ska bidra till en ökad och fördjupad samverkan mellan 

kommuner ses fortfarande som viktigt. Det har tidigare lyfts, i exempelvis i den föregående 

behovsanalysen och utvärderingar av utvecklingsmedel, att det finns ett mått av 

”mellankommunal konkurrens” i regionen. Något som historiskt inneburit en utmaning för att 

driva ett gemensamt utvecklingsarbete. Det är WSP:s bild, baserat dels på intervjuer inom 

föreliggande analys, men även från tidigare utvärderingar som gjorts, att det skett en 

förändring när det gäller synen på och behovet av samverkan. Det är tydligt att det finns ett 

gemensamt sjuhäradsperspektiv på en rad utmaningar och att samarbete mellan kommunerna 

ses som en naturlig och framgångsrik väg framåt. Något som är positivt och – menar vi - 

bidrar till att ge större effekter av de resurser som satsas.  

Rekommendationen är att bibehålla arbetssättet och fortsätta utgå från gemensamma behov 

och att ställa krav på att insatser drivs i flera kommuner, samt att utvecklingsmedlens insatser 

skall ha ett tydligt regionalt perspektiv i sina mål förefaller ge bästa resultat och effekt. 
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I 2019 års analys lyftes fram olika exempel på konkreta former för samverkan. 7 Dessa är 

värda att även lyfta fram här som inspiration för hur man kan åstadkomma insatser som 

innebär ett mer konkret samarbete mellan regionens kommuner. I den analysen lyftes tre 

vanligt förekommande typer av samverkan fram:  

- Att dela målgrupper (dvs. att man mellan regioner, kommuner eller projekt samverkar 

kring målgrupper för insatser – t.ex. företag, entreprenörer eller individer).  

- Att samverka kring att dela kunskaper, metoder och erfarenheter 

- Att samverka kring att genomföra arbetet (t.ex. delar på resurser etc.). 

Även om detta inte är direkt överförbart till utvecklingsmedlen kan det – menar vi – bidra till att 

konkretisera hur samverkan kan ske i projekt, och vilka nyttor det kan bidra till.  

Arbeta med en mix av långsiktiga insatser och kortare ”spetsinsatser” 

Merparten av de intervjuade, och detta var något som även framkom tydligt år 2019, menar att 

de vill se att utvecklingsmedlen finansierar en mix av långsiktiga satsningar och kortare 

insatser, tydligt riktade mot ett specifikt område. I detta ligger också att försöka undvika ett 

mönster av ”projektifiering” och ryckighet. Vår tolkning av intervjusvaren är att den valda 

riktningen där utvecklingsmedlen används till satsningar som tydligt adresserar utmaningar 

regionen står inför är positiv. Samtidigt som det finns en balansgång mellan att prioritera 

grundfinansiering för att aktörer som arbetar med en bredare näringslivsutveckling kan bedriva 

verksamhet.  

Arbeta för att växla upp utvecklingsmedel  

Något som lyfts fram i tidigare kartläggningar är de möjligheter som ligger i att växla upp 

volymen av utvecklingsmedel mot andra finansieringskällor. Vi kan se att den generella 

utmaningen med flera av de utmaningar näringslivet står inför är stora, och av strukturell 

karaktär, samtidigt som det finns förhållandevis små resurser att tillgå kvarstår. Detta samtidigt 

som det sker en relativt liten uppväxling av utvecklingsmedelen gentemot exempelvis 

europeiska regionalfonden (ERUF) eller Europeiska socialfonden (ESF) och att detta är något 

som skulle kunna ge ökade resurser i det regionala utvecklingsarbetet.  

Flera av de utmaningar som tas upp ovan - kompetensbehov, matchning på arbetsmarknaden 

och digitalisering etc. bör gå att koppla mot utlysningar under innevarande programperiod.  

En översiktlig genomgång av ERUF:s respektive ESF-rådets projektbank indikerar att det just 

nu är ett fåtal pågående projekt som drivs av aktörer i Sjuhärad, och att Boråsregionen inte är 

projektägare i något fall. Det finns – givet de utmaningar som identifierats – en potential i att 

växla upp utvecklingsmedel mot andra finansieringskällor, och genom detta kunna driva större 

insatser på delregionalnivå.  

4.2 INRIKTNING PÅ INSATSER 

Formen för insatserna liknar – som vi såg ovan – till stora delar det som framkom i 2019 års 

analys. Detta är i sig förväntat då detta i hög grad beror på grundstrukturen för 

utvecklingsmedlen. Ser vi till nästa komponent som handlar om inriktningen för insatserna så 

är dessa i hög grad kopplade till de utmaningar som framkommit ovan. Det vi ser är följande:  

 
7 Hämtade från Tillväxtverket (2018) Samverkanseffekter i regionalfonden, rapport 0268 
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Önskemål om insatser kopplade till kompetensfrågan 

Vi såg ovan att kompetensförsörjningen i princip handlar om två delar. Lite förenklat handlar 

det om dels om volym och dels om kvalitet.  

När det gäller frågan om volym – att det ska finnas tillräckligt med individer att anställa 

efterfrågas insatser som på olika sätt ökar utflödet från utbildningsystemet för att matcha och 

validera befintlig kompetens. I detta sammanhang tas också Sjuhärads attraktionskraft och hur 

fler dels ska välja att bo i regionen dels att välja att bo kvar (vi återkommer till detta nedan).  

Förslag på insatser för att stimulera utflödet från utbildningssystemet handlar om en 

utbyggnad av yrkesutbildningar med inriktning mot de behov näringslivet har. 

Utvecklingsmedlen skulle inom detta riktas mot att tillskapa yrkeshögskoleutbildningar (ihop 

med andra aktörer), bidra till att koordinera och stötta företag i att driva utbildningsinsatser och 

koordinera utbildningar i hela regionen mot de behov som näringslivet upplever. Här är viktigt 

att lyfta att mycket görs idag, och att det av flera informanter upplevs att Boråsregionen har en 

tydligare roll kring dessa frågor – inte minst genom kompetens/branschråd. Att bibehålla och 

utveckla detta arbete ses som värdefullt.  

Den andra typen av insatser handlar om att fånga upp och matcha den befintliga kompetens 

som finns. Här pekas på validering av kompetens som ett möjligt insatsområde för 

utvecklingsmedlen att finansiera insatser inom. Det handlar då om att genom 

utvecklingsmedel stötta insatser som underlättar för företag (framförallt små och medelstora 

företag) att göra en strukturerad bedömning och värdering av kompetens som en person 

besitter, oberoende av hur de förvärvats. 

Nära kopplat till detta är hur utrikesföddas kompetens på bästa sätt kan tillvaratas. Det handlar 

både om att kunna validera dessas kunskaper samt stötta med t.ex. språkundervisning – även 

detta lyfts fram som ett möjligt insatsområde att finansiera insatser inom. Inte minst genom att 

växla upp finansiering genom ESF-fonden.  

Insatser kopplade till att främja en hållbar omställning av näringslivet 

Detta område handlar om flera typer av insatser som vi ser det. För det första att genom 

utvecklingsmedlen arbeta för att stötta företag med rådgivning och stöd för att ställa om 

produktion. Det handlar både om en grön omställning, men också om att säkerställa en 

långsiktig utveckling genom en ökad digitalisering och möta förändrad konkurrens. Här 

handlar det ofta om att intermediärer i det företags- och innovationsfrämjande systemet driver 

olika former av utvecklingsprojekt riktade mot små- och medelstora företag. Att rikta medel 

mot projekt med tydligt fokus på en hållbar omställning (såväl miljömässig som ekonomisk) är 

ett sätt att använda utvecklingsmedlen för att möta dessa behov. 

En annan typ av insatser utgår från att många av de konkreta insatser som kan göras kring 

t.ex. infrastruktur, grön energiförsörjning, tillgång till el-laddstolpar ligger på kommunernas 

respektive Västra götalandsregionens bord. Den delregionala nivån är däremot väl lämpad för 

att aggregera och samla behovsbilden hos näringslivet, och driva på mot den regionala nivån 

och för att samordna kommunerna kring gemensamma lösningar. Här handlar det om insatser 

för att driva forum och olika typer av samverkansaktiviteter (i syfte att dessa ska generera i 

gemensamma, koordinerade, insatser från antingen kommuner eller från Västra 

Götalandsregionens sida).  

Det finns inte heller, så vitt vi känner till, några formella hinder för Boråsregionen att söka och 

ta del av Energimyndighetens olika satsningar och program kopplade till omställning av 

energisystem och stöd till företag som vill ställa om. Här kan exempelvis Boråsregionen 

fungera som en plattform för kommunerna för att tillsammans söka medel. 
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Ett tredje insatsområde som tas upp handlar om att arbeta för att stärka kopplingen mellan 

regionens näringsliv och innovationsmiljöerna i Västra Götaland. Detta för att säkerställa ett 

kunskaps- och kompetensinflöde in i företagen. Det kan exempelvis handla om att bygga 

enkla ingångar för små- och medelstora företag till högskola och forskningsinstitut, för att på 

så sätt hitta samarbeten, stötta företag med utvecklingscheckar för att kunna använda sig av 

forskare eller experter för att utveckla sin verksamhet.  

Insatser för ökat företagande och entreprenörskap 

Även om vi ovan kunde se att Sjuhärad både har ett högt företagande och en förhållandevis 

god etableringsfrekvens pekar fler på vikten av att ha ett kontinuerligt arbete för att stötta 

entreprenörer och nyföretagande. Som vi såg ovan ses detta som ett en viktig del i att rusta 

regionen för lågkonjunktur, genom att bidra till en minska ensidighet och, förhoppningsvis, en 

större branschbredd.  

De insatser som tas upp i intervjuerna handlar i hög grad om att stötta näringslivsfrämjande 

aktörer med grund/basfinansiering för att bedriva arbete i regionen. Man trycker i intervjuerna 

särskilt på vikten av att arbeta i samtliga kommuner. Insatser som tas upp är rådgivning kring 

företagande, stöd i att hitta samarbeten och kompetensutveckling. Målgrupperna utgörs av 

såväl potentiella företagare och befintliga företag som vill ha och behöver stöd för att växa. 

Insatser kopplade till att bidra till en ökad attraktionskraft för boende, 
företagare och besökare 

Flera intervjuade tar upp frågan om attraktivitet och att utveckla Sjuhärads attraktionskraft för 

företag och människor. Detta tas i intervjuerna upp från olika perspektiv – dels som ett sätt att 

möta kompetensbrist, som en viktig faktor för att attrahera investeringar, och som ett sätt att 

stärka besöksnäringen (och därmed skapa arbetstillfällen i regionen). Liknande tankar fördes 

fram i 2019 års analys, och vi kan konstatera att det skett ett arbete sedan dess – bland annat 

genom en besöksnäringsstrategi och pågående projekt för att stärka näringen, och samarbete 

med Turistrådet i Västsverige.  

Att arbeta för att utveckla bilden av Sjuhärad som en attraktiv region att leva och verka i är 

viktigt för öka inflyttning till regionen, att förmå fler att stanna kvar efter avslutad utbildning 

(eller flytta tillbaka). Det skulle bidra till att minska kompetensbristen. Det är inte heller en 

oviktig faktor för att attrahera investeringar i näringslivet. Insatser som tas upp handlar både 

om marknadsföring och synlighet. Här ges besöksnäringen en stor betydelse genom att 

turismen i hög grad formar den mentala bilden av en region eller kommun, sannolikt i minst 

lika, eller i högre grad, än andra marknadsföringsinsatser. Satsningar som ökar antalet 

besökare och stärker turismen kan därmed fungera som en hävstång och gynna regionen på 

flera sätt.  

Insatser för att stärka utbytet med det storregionala innovationssystemet 

Frågan om hur utbytet mellan Sjuhäradsföretag och det större regionala stödsystemet kan 

utvecklas väcktes i 2019 års analys. Som togs upp ovan har det gjorts insatser för att 

stimulera detta. Något som flera informanter lyfter fram som positivt, samtidigt som behovet av 

att fortsätta detta kvarstår. Vi menar att det finns indikationer på en pågående 

strukturomvandling, med växande IT-sektor, i regionen och att denna utveckling (sannolikt) 

kan stärkas ytterligare genom att arbetssätt och metoder som finns samlat i Västra Götaland 

kommer Sjuhärads företag till del i större utsträckning.  Exempel på insatser inom detta 

område är vägledning och lotsning av företag, att aktivt matcha företag med främjarsystemets 

utbud samt att ta fram en samlad bild av utbudet i Sjuhärad och vilka eventuella ”luckor” som 

finns som kan mötas genom samarbeten med andra delar av regionen.  
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Sammanfattande bild 

Vi har i tabellen nedan ställt samman de förslag på insatser som framkommit samt vilka 

utmaningar och behov de är tänkta att adressera.  

Tabell 4. Sammanfattande över insatser 

Form för insatser Varför 

Samverkan för att säkerställa 

Sjuhäradsperspektivet 

Koordinera insatser och största möjliga effekt av 

insatser.  

Mix av insatser (långsiktighet / korta 

riktade insatser) 

För att möta ”här och nu”-behov samtidigt som 

strukturella utmaningar kan mötas 

Uppväxling Öka resurserna och möjliggöra större insatser som 

kan ge starkare resultat 

Förslag på insatser   

Validering av kompetenser Kompetensbrist  

Stötta framtagande av utbildning/ öka 

utflödet från utbildningsystemet 

Kompetensbrist / omställnings behov 

Stöd i omställning – (såsom 

digitalisering, miljömässig hållbarhet, 

automatisering) 

Stärkt konkurrenskraft 

Stärka Sjuhärad attraktionskraft  Kompetensbrist, ökade investeringar, växande 

besöksnäring 

Samverkan med 

högskolor/innovationsmiljöer i hela 

regionen 

Innovation, omställningsförmåga 

Stöd och rådgivning till entreprenörer Utveckla befintliga SME, omställningsförmåga 
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Sammanfattning 
Leader Sjuhärads geografiska område består av åtta kommuner Borås, Bollebygd, 
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Vårt 
utvecklingskontor finns idag i Länghem och vi bygger vidare på erfarenhet från tre 
tidigare programperioder och har arbetat för landsbygdsutveckling genom 
leadermetoden sedan år 2000. 

Denna utvecklingsstrategi utgör ramen för vår verksamhet under åren 2023–2027. 
Det är en period där omställningen till ett hållbart samhälle står i fokus, såväl 
globalt som nationellt och lokalt. Att hållbarhetsperspektivet löper som en röd tråd 
genom strategin är därför naturligt.  

Strategin är sprungen ur en nuläges- och omvärldsanalys där vi samtalat med 
individer och aktörer som lever och verkar i vårt område. Leader Sjuhärads styrelse 
har med analysen som grund formulerat mål som möter områdets utmaningar och 
förstärker dess styrkor och möjligheter. 

Två mål har formulerats; Inkluderande och levande landsbygder samt Hållbar och 
cirkulär landsbygdsutveckling. Med dessa mål i fokus har vi siktet inställt på en 
samhällsutveckling där möjligheter på landsbygden tas tillvara och ett attraktivt 
Sjuhärad där plats finns för alla. Vi vill även bidra till en accelererad omställning 
till hållbara produktions- och konsumtionsmönster där nyttjande av resurser sker 
utifrån ett såväl lokalt som globalt ansvarstagande. 

För att nå målen har vi valt tre insatsområden, inom vilka föreningar, 
organisationer och företag kan söka stöd för genomförande av projekt:  

• Mötesplatser, aktiviteter och nätverk.  
• Ekosystemtjänster. 
• Entreprenörskap och innovation.  

Förutom våra egna mål bidrar alla projekt som prioriteras genom denna 
utvecklingsstrategi även till att uppfylla målen för EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik och flera av de globala målen inom Agenda 2030. Strategin är 
dessutom utformad för att såväl förstärka som komplettera andra strategiska 
dokument och planer för vårt område. Tillsammans med andra aktörer utgör vi den 
helhet som verkar för utveckling av Sjuhärad.   
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Summary 
Leader Sjuhärad's geographical area consists of the eight municipalities Borås, 
Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn and Vårgårda. 
Our office is now located in Länghem and we have successfully brought 
stakeholders from public, private and civil society together for rural development 
since the year of 2000. 

This local development strategy forms the framework for how we will contribute to 
engage, enable resources, and strengthen our local area during the years 2023–
2027. The transition to a sustainable society is a key question, both globally, 
nationally, and locally. It is therefore natural that the sustainability perspective runs 
as a common thread through our vision, goals and the strategy as a whole. 

The strategy was designed through a bottom-up process that involved a 
representative cross-section of the local community. Through dialogues, a SWOT 
analysis was created that laid the foundation for an action plan that meets local 
needs. The action plan consists of two goals; Inclusive and vibrant rural areas and 
Sustainable and circular rural development. 

We strive to contribute to an attractive and inclusive area, as well as a societal 
development where we take advantage of the opportunities in the rural areas of 
Sjuhärad. We also contribute to a transition to sustainable production and 
consumption patterns where resource use is based on both local and global 
responsibility. 

To achieve the goals, we have chosen three focus areas, within which it is possible 
for organizations and companies to apply for project funding:  

• Venues, activities, and networks. 
• Ecosystem services. 
• Entrepreneurship and innovation. 

In addition to the goals mentioned above, all projects prioritized through this local 
development strategy also contribute to meet the objectives of the EU Common 
Agricultural Policy and the goals of Agenda 2030. The strategy is also designed to 
strengthen other strategic documents and plans for our area.  
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1 Landsbygdsutveckling genom Leader 
Denna strategi bidrar till utveckling av den lokala landsbygden genom 
leadermetoden. Lokalsamhället har varit delaktiga i framtagandet och strategin 
genomförs i samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Leader är ett 
verktyg för landsbygdsutveckling inom EU och Sverige, därmed bidrar strategin 
även till den regionala och nationella landsbygdsutvecklingen. 

Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet där analys av områdets 
utvecklingsbehov och möjligheter samt samordning med andra handlingsplaner och 
utvecklingsstrategier i området ligger till grund för strategins mål och 
insatsområden. Eftersom Leader finansieras av stöd från EU genom Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är målen i strategin också utformade att 
rymmas inom målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. 

Urvalskriterier och processer för projekturval är utformade att stödja strategins mål 
och insatsområden. På så sätt bidrar alla projekt som prioriteras genom denna 
strategi både till den lokala utvecklingen av området och till målen för EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik. 

2 Strategins framtagning 
Arbetet med utvecklingsstrategin har letts av en styrgrupp bestående av personer 
från Leader Sjuhärads styrelse, representerande offentlig, privat och ideell sektor. 
Representanterna har olika kompetens och geografisk tillhörighet, vilket har 
bidragit till ett strategiarbete med plats för olika perspektiv. En projektledare har 
drivit det operativa arbetet i strategiprocessen och samtliga anställda på 
utvecklingskontoret har varit delaktiga under arbetets gång.  

I styrelse såväl som på utvecklingskontoret finns personer som har erfarenhet från 
tidigare programperioder och har kunnat dela med sig av värdefulla insikter och 
kunskaper. Det finns också personer som nyligen kommit in med nya ögon vilket 
har varit positivt i samband med framtagningen av denna strategi.   

2.1 Dialogmöten och omvärldsanalys 
Utvecklingsstrategin ska möta behov och ta vara på möjligheter som finns inom 
leaderområdet och den baseras därför på bred förankring och ett förarbete 
bestående av en nuläges- och omvärldsanalys (se avsnitt 3.3). Analysen bygger på 
resultat från:   

• Dialogmöten. 
• En trendspaning genomförd av Kairos Future, på uppdrag av Lokal 

Utveckling Sverige (LUS).  
• En omvärldsanalys där andra strategiska planer för Sjuhärad har 

identifierats.  
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Som en del av nuläges- och omvärldsanalysen genomfördes en SWOT-analys med 
resultat från dialogmötena som grund (Se bilaga 2). Dialogerna arrangerades 
digitalt till följd av coronarelaterade restriktioner och i fokus stod diskussioner om 
vad som är bra eller unikt med Sjuhärad, vad som gör oss extra stolta, men också 
vad som är mindre bra och skulle kunna utvecklas. 

Två dialogmöten genomfördes i samarbete med Sjuhärads kommuner där 
medlemmar i föreningen Leader Sjuhärad och representanter för bland annat 
kommuner, företagsföreningar, byalag, pensionärsföreningar, hembygdsföreningar, 
idrottsföreningar, besöksnäring, företag och allmänhet bjöds in att delta. Vi 
genomförde även separata dialogmöten med LRF Ungdomen, Bollebygds 
ungdomsråd, Sjuhärads bygdegårdsdistrikt, en ungdomsgrupp i Ulricehamn samt 
vår egen styrelse. 

150 personer och representanter för aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor 
delade med sig av sina tankar under våra dialogmöten och i en kompletterande 
enkät som byggde på samma frågeställningar. 

Utöver ovanstående deltog vi även i fyra forum arrangerade av kommuner inom 
området. Vid dessa stod andra strategier i fokus men frågeställningarna linjerade 
väl med våra egna och vi fick möjlighet att ta del av tankar och synpunkter.  

2.1.1 Omvärldsanalys – samverkan och samordning av strategier 
Utvecklingsstrategin håller ett lokalt perspektiv och samordning med andra 
handlingsplaner och strategier som berör Sjuhärad är viktigt. Förutom de globala 
målen och EU:s mål för jordbrukspolitiken har exempelvis följande dokument 
tagits i beaktande:   

• Nationella livsmedelsstrategin 2030 
• Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland.  
• Klimat 2030 – en kraftsamling som drivs av Västra götalandsregionen och 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  
• Kulturstrategi Västra Götaland 2020–2024 
• Boråsregionens kulturplan 2020–2024 
• Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030.  
• Kommunala planer och strategier för exempelvis näringslivsfrågor och 

besöksnäring. 

Parallellt med vår strategiprocess arbetade Boråsregionen fram en delregional 
utvecklingsstrategi, Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030. Under 
strategiarbetets gång utbytte vi därför kontinuerligt tankar och insikter med 
representanter för Boråsregionen för att se hur vår strategi kan komplettera och 
förstärka den delregionala, men också hur vi kan bidra till den helhet som ska 
arbeta för områdets utveckling.  
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2.2 Formulering av mål och insatsområden 
Kärnan i utvecklingsstrategin utgörs av vision, mål och insatsområden. Med 
nuläges- och omvärldsanalysen som grund har dessa formulerats av Leader 
Sjuhärads styrelse.  

Erfarenheter från tidigare programperioder, liksom vår erfarenhet av att själva 
driva föreningsägda projekt, hade stor betydelse vid formuleringen av mål och 
insatsområden. Både styrelse och medarbetare har en förståelse för hur 
formuleringen kan påverka vilka typer av projekt som kan ansöka och prioriteras. 
Vår målsättning var att antalet mål skulle vara få för att uppnå en tydlig strategi. 
Samtidigt siktade vi på breda insatsområden för att säkerställa att strategin inte 
skulle bli alltför avgränsad.  

Diskussionerna under våra dialogmöten stämde generellt väl överens med flera 
fokusområden i de strategiska dokument som nämns i avsnitt 2.1.2. Det var därför 
naturligt att formulera en strategi som förstärker dessa och på så vis bidra till 
utveckling av området. Men eftersom vi fokuserar landsbygdsutveckling och frågor 
som ryms inom ramen för leadermetoden kan vår strategi även sägas komplettera 
strategier som har en annan inriktning.    

För att säkerställa att strategins mål och insatsområden är relevanta presenterade vi 
i ett tidigt skede vårt förslag för Boråsregionens samverkansgrupp för regional 
utveckling. Tillsammans konstaterade vi att valda insatsområden och mål förstärker 
och går i linje med såväl Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 som 
strategiska planer inom Boråsregionens olika samverkansområden.  

2.3 Remiss 
I juni 2021 skickades utvecklingsstrategin ut på remiss till partnerskapet (se bilaga 
5), deltagare i dialogmöten och andra företagsföreningar, intresseorganisationer 
och föreningar som vi avser att samverka med. Remisshandlingar fanns även 
tillgängliga på vår webbsida och allmänheten bjöds in att svara på remissen via 
sociala medier.   

I samband med remissen inbjöds intressenter att medverka i ett dialogmöte med 
fokus på förslaget till strategi. Remissyttranden togs i beaktande när en slutlig 
version av strategin formulerades. 
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3 Utvecklingsområdet 

3.1 Tabell med statistik 

3.2 Områdesbeskrivning 
Sjuhärad är en delregional, informell, region i Västra Götaland innefattande 
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn och Vårgårda. Borås är områdets största stad men tätorten ingår inte i 
vårt geografiska verksamhetsområde.  

Samhörigheten i Sjuhärad är tydlig och gör sig exempelvis gällande genom 
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, som skapar plats för samarbete och 
gemensam utveckling för Sjuhärads kommuner. Sjuhärads samordningsförbund är 
också ett exempel, där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra 
Götalandsregionen och Sjuhärads kommuner samverkar. Vid sidan av 
samverkansformer initierade av offentlig sektor är Sjuhärads avgränsning även 
tydlig inom intresseorganisationer, studieförbundsvärlden och i press och media.  

Naturen är omväxlande med öppna kulturlandskap, storskog och sjöar. Området är 
naturligt avgränsat såväl geografiskt som kulturellt och har en spännande historia 
från stormaktstidens Sverige då bygden utgjorde en gräns mot Danmark. De 
historiska vingslagen kan kännas än idag; Sjuhärad är exempelvis känt för sina 
många vandrings- och cykelleder genom områden som ofta har något spännande att 
berätta.  

Sjuhärad har starka rötter i textil- och maskinindustrin och näringslivet består idag 
av klusterområden inom textil, digital handel, produktion, logistik, 
resursåtervinning och högteknologiska fordonslösningar. På senare år har området 
positionerat sig inom innovation liksom hållbarhet och cirkularitet kopplat till 
textil.  

ÄMNESOMRÅDE VARIABEL VÄRDE 
Områdets storlek Antal invånare 156 538 

Storlek i km² 6049,1 
Invånare per km² 26 

Befolkningsstruktur Andel av befolkningen  
som är utrikes född 13% 

Andel av befolkningen  
i intervallerna: Kvinnor Män 

0–15 år 9% 10% 
16–24 år 4% 5% 
25–44 år 11% 12% 
45–64 år 13% 13% 

65-år 12% 11% 
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Borås centrala delar ingår inte i vårt leaderområde men tätortens utveckling utgör 
en motor för entreprenörskap och engagemang även i Sjuhärads landsbygder. 
Staden ligger mitt i Sjuhäradsbygden och inrymmer Högskolan i Borås, Science 
Park Borås, forskningsinstitutet RISE, liksom Enterprise Europe Network, aktörer 
som alla utgör drivkraft för innovativa företag och är viktiga krafter för att koppla 
samman stad och land.  

När det gäller entreprenörskap är Sjuhärad känt för en tradition av kringresande 
knallar. Traditionen och den så kallade knalleandan har lagt grunden för ett 
näringsliv präglat av handlingskraftig företagsamhet och antalet enmans- och 
småföretag är många. Entreprenörskapet breddar näringslivet vilket är en fördel vid 
konjunktursvängningar. En behovsanalys av Sjuhärads näringsliv1 visar att 
regionen upplevt stark tillväxt och ökat företagande under de senaste åren. 
Analysen pekar dock på ett antal utmaningar där kompetensförsörjning är den mest 
framträdande.  

Enligt rapporten Västra Götalands funktionella geografi2 har Sjuhärad över tid 
utvecklats i en riktning där både infrastrukturstråk och sysselsättning alltmer 
koncentreras till Borås. Boendestrukturen har dock inte följt samma trend. I bygden 
finns ett flertal boendeorter med barnfamiljsprägel och vilka orter som vuxit 
respektive krympt hänger till stor del samman med tillgängligheten till 
arbetstillfällen. I ett antal mindre tätorter runtom Borås, tillika de orter i Sjuhärad 
som har bäst tillgänglighet till Göteborg, har befolknings- och 
sysselsättningsutvecklingen varit god. I de södra, östra och nordöstra delarna av 
Sjuhärad har utvecklingen varit generellt sämre.   

I de östra och norra delarna av Sjuhärad har gröna näringar en stark ställning men i 
de västra delarna har både jord- och skogsbruk generellt minskat. En av 
slutsatserna i rapporten Tillväxtskapande samhällsplanering i stråket Göteborg-
Borås3 är dock att det finns stark potential för branscher med fokus på gröna 
näringar och fossilfri energiproduktion, framför allt i mindre orter och landsbygd. 

Tabell 2 och 3 med befolkningsstatistik från SCB visar folkökning och 
flyttströmmar från och till sju av leaderområdets åtta kommuner. Statistik för Borås 
kan inte redovisas på detta vis eftersom centralorten inte ingår i leaderområet.  

Både 2019 och 2020 var flera av Sjuhäradskommunernas flyttningsnetto avseende 
flytt till eller från annan plats i Sverige negativt, medan invandring i flera fall ledde 
till att det totala flyttningsnettot slutade som ett positivt sådant. Data för de delar av 

 
1 Rapport (borasregionen.se)  
2 Västra Götalands funktionella geografi. Befolkning, arbete och boende (vgregion.se) 
3 Tillväxtskapande samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås (diva-portal.org) 

https://www.borasregionen.se/download/18.78a8350a16b8eb871d150a41/1562144822294/Behovsanalys%20N%C3%A4ringslivet%20i%20Sjuh%C3%A4rad%202019.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/2becba82-415b-4ecb-bb44-d1a8076454a3/V%c3%a4stra%20G%c3%b6talands%20funktionella%20geografi.pdf?a=false&guest=true
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1445856/FULLTEXT01.pdf
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Borås stad som ingår i vårt område finns för 2018 och 20194 och för båda dessa år 
uppvisas positiva flyttnetton för såväl invandring som flytt inom Sverige.  

Tabell 2: Folkmängd 31 december 2020 och befolkningsförändringar 2020 

 2020 Folkmängd Folkökning Flyttnetto 
Flyttnetto inom 

Sverige 
Flyttnetto 

utlandet 

Bollebygd 9544 49 48 38 10 

Herrljunga 9444 -20 -3 -41 38 

Mark 34 896 142 176 66 110 

Svenljunga 10 751 -29 1 -52 53 

Tranemo 11 885 -51 -27 -96 69 

Ulricehamn 24 704 36 43 9 34 

Vårgårda 11 946 136 109 81 28 
Källa: Statistikdatabasen, SCB. Hämtad 2021-03-03.  

 

Tabell 3: Folkmängd 31 december 2019 och befolkningsförändringar 2019 

 2019 Folkmängd Folkökning Flyttnetto 
Flyttnetto inom 

Sverige 
Flyttnetto 

utlandet 

Bollebygd 9 495 68 33 8 25 

Herrljunga 9 464 -30 -6 -55 49 

Mark 34 754 -27 -38 -147 109 

Svenljunga 10 780 97 58 -46 104 

Tranemo 11 936 62 36 -99 135 

Ulricehamn 24 668 223 228 58 170 

Vårgårda 11 810 152 133 58 75 
Källa: Statistikdatabasen, SCB. Hämtad 2021-03-03.  

 

Ovanstående data och flyttningsmönster går i linje med SCB:s analys Sveriges 
framtida befolkning 2018–20705 där man slår fast att en förbättrad integration av 
personer från andra länder kommer att vara en viktig angelägenhet för samhälle 
och näringsliv under överskådlig framtid.  

Sjuhärad är diversifierat vilket innebär att utmaningar och behov kan skilja sig åt 
inom området. I en socioekonomisk analys av Sveriges kommuner6 delas landets 
kommuner in i fem nivågrupper. Den högsta nivån symboliseras av hög 
utbildningsnivå, hög inkomst och låga ohälsotal, medan den lägsta kännetecknas av 
åldrande befolkningsstruktur, låg generationstillväxt samt låga inkomst- och 
utbildningsnivåer. I analysen framkommer att Sjuhärads kommuner finns 
representerade i fyra av dessa fem socioekonomiska nivågrupper.  

Den socioekonomiska analysen som nämns ovan bygger på data för 2017 men dess 
slutsatser korrelerar med data i nedanstående tabell som visar andelen personer 

 
4 Flyttningsvariabler efter RegSO och kön. RegSO i Statistikdatabasen. Hämtat: 2021-05-16  
5 Rapport: Sveriges framtida befolkning 2018–2070 (scb.se) 
6 Socioekonomisk analys av Sveriges kommuner (gov.se) 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/folkmangd-i-riket-lan-och-kommuner-31-december-2020-och-befolkningsforandringar-2020/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/folkmangd-i-riket-lan-och-kommuner-31-december-2019-och-befolkningsforandringar-2019/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AA__AA0003__AA0003C/IntGr2RegSO/
https://www.scb.se/contentassets/b3973c6465b446a690aec868d8b67473/be0401_2018i70_br_be51br1801.pdf
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/05/Socioekonomisk-analys-av-Sveriges-kommuner-slutrapport-2019-09-23.pdf
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med låg ekonomisk standard. I tabellen syns skillnader mellan kommunerna men i 
data som tabellen bygger på framgår även stora skillnader inom kommuner vilket 
tyder på segregationsutmaningar.     

Tabell 1: Andel personer med låg ekonomisk standard 

Del av leaderområdet 2015 2019 
Bollebygd 9% 9% 

Borås (endast de delar som ingår i leaderområdet) 9% 9% 

Herrljunga 16% 15% 

Mark 14% 14% 

Svenljunga 17% 17% 

Tranemo 14% 14% 

Ulricehamn 14% 13% 

Vårgårda 14% 13% 
Kommentar: Låg ekonomisk standard avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska 
standard är mindre än 60 procent av medianvärdet för riket. I beräkningen summeras alla 
hushållsmedlemmars disponibla inkomster. Därefter justeras hushållets totala disponibla inkomst 
utifrån hushållets storlek och sammansättning och fördelas lika mellan hushållets medlemmar.  
Källa: Sammanställning efter tabeller i statistikdatabasen avseende RegSO. Andel låg ekonomisk 
standard: https://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/108560, SCB. Hämtad 2021-05-12. Folkmängd: 
https://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/108561, SCB. Hämtad2021-05-12.       

 

Tillgång till service varierar inom området. I Tillväxtverkets GIS-plattform 
Pinpoint Sweden7  kan utläsas att möjlighet till kontantuttag och tillgång till 
dagligvaror, posttjänster och apoteksvaror generellt finns inom 1 mil. Data för 
leaderområdet, bortsett från Borås stad, visar att 84 % av invånarna har tillgång till 
apotekstjänster inom en mils radie. 91,7 % når posttjänster inom samma avstånd 
och 93,4 % har tillgång till ett fullsortiment av dagligvaror. I de östra delarna är 
tillgängligheten lägre än i de västra, områden utanför tätort har där på flera håll 1–2 
mil till såväl apoteksvaror och dagligvaror som posttjänster. I de sydöstra delarna 
av leaderområdet förekommer även områden med 2–3 mils avstånd när det gäller 
apoteksvaror. Sedan år 2000 har antalet serviceutförare minskat i hela området, 
trenden är färre serviceutförare men större enheter.   

I Sjuhärad är civilsamhällets roll stark och här finns många drivna byalag, 
bygdegårdsföreningar och hembygdsföreningar som bidrar till samhällsutveckling. 
Kultur- och föreningsliv utgör också kreativa faktorer som kan bidra till 
gemenskap och lokala initiativ. I statistikdatabasen Kolada8 finns möjlighet att ta 
del av utdrag ur SCB:s medborgarundersökning 2020, bland annat vad gäller 
kultur- och fritidsaktiviteter. Ett index har sammanställts där medborgare bland 
annat bedömt tillgång till grönområden och parker, samt möjlighet att utöva 

 
7 Tillväxtverket Pipos Serviceanalys. Data baserad på invånarantal 2020-12-31.  
Hämtad 2021-05-20.  
8 Kolada: Nöjd Region-Index, fritidsaktiviteter. Medverkande kommuner 2020: Bollebygd, 
Mark och Svenljunga.  

https://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/108560
https://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/108561
https://pipos.se/vara-tjanster/serviceanalys
https://www.kolada.se/verktyg/fri-sokning/?kpis=61074&years=30197,30196,30195&municipals=16682,16683,16688,16692,16693,16694,16708,16709&rows=municipal,kpi&visualization=bar-chart&focus=16683


13(45) 

 
 

fritidsintressen såsom sport, kultur, friluftsliv och föreningsliv. Bedömningen har 
skett utefter en skala från 0–100. Knappt hälften av leaderområdets kommuner 
medverkade i undersökningen och resultatet visar index mellan 46 och 58.    

3.3 Behov och utvecklingsmöjligheter 
Dialogmöten och enkätsvar har bidragit till en förståelse för behov och möjligheter 
inom vårt leaderområde. Nedan presenteras en sammanfattning av den 
nulägesanalys som förarbetet resulterat i. Analysen bygger på en SWOT-analys (se 
bilaga 2), identifierade samhällsutmaningar i Regional utvecklingsstrategi för 
Västra Götaland9 samt en trendspaning genomförd av Kairos Future.  

Omväxlande natur, tillgång till fiske och friluftsliv lyfts fram som några av 
Sjuhärads största styrkor och särdrag. Likaså ses området som en trygg plats att 
växa upp på, en plats där man känner varandra och en plats för lugn och rekreation. 
Dessa faktorer skapar attraktivitet och utgör såväl tillgångar som 
framgångsfaktorer för bygden. 

Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi tar sin utgångspunkt i ett antal 
samhällsutmaningar. En av dem är att invånares tillgång till arbete och 
samhällsservice skiljer sig alltmer åt beroende på var i regionen de bor. Detta 
faktum lyfts även fram som en av Sjuhärads utmaningar i samband med våra 
genomförda dialoger. Området upplevs ha ett fördelaktigt geografiskt läge med 
närhet till större städer som Göteborg och Borås men samtidigt finns en känsla av 
neddragningar ständigt närvarande. Fokus upplevs ligga på stadens utveckling och 
brist på såväl offentlig som kommersiell service försvårar livspusslet.  

I en trendspaning, genomförd på uppdrag av LUS, spår Kairos Future en förändring 
i hur offentlig service fungerar och av vem den levereras, framför allt eftersom 
resurser till välfärden inte växer lika snabbt som befolkningen. I våra dialoger 
identifierades dock flera faktorer som kan möjliggöra levande landsbygder i 
Sjuhärad även i fortsättningen, bland annat nämndes att orter strategiskt kan stärkas 
för att säkerställa tillgång till offentliga och kommersiella servicetjänster. 
Möjligheten att dra nytta av digitalisering och främja innovativa servicetjänster 
nämndes också. 

3.3.1 Digitalisering som framgångsfaktor? 
Coronapandemin har både accelererat och förändrat förutsättningarna för den 
digitala utvecklingen. Det är en utveckling som Sjuhärad kan vinna mycket på, 
bland annat ökad delaktighet och fördelar av att tjänster för vård, service, 
utbildning och underhållning alltjämt är tillgängliga för alla med uppkoppling. 
Digital utveckling kan dessutom komma att generera nya företag och tjänster som 
bidrar till att uppnå miljömässiga mål.  

 
9Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland (RUS) (vgregion.se) 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c8f8bbf6-2755-4cc4-babf-5cbae2da1b58/Regional%20utvecklingsstrategi%202030.pdf?a=false&guest=true
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Tillgång till digitala service- och konsumtionslösningar finns och uppskattas i 
Sjuhärad men samtidigt påpekas att leveranser sällan erbjuds utanför tätorter. 
Kairos Future lyfter i detta sammanhang drönare och obemannade butiker som 
exempel på lösningar som gör att avstånd mellan platser minskar i betydelse. 
Innovationer såsom dessa, med digitalisering som verktyg och lönsamhet som 
drivkraft, skulle kunna utgöra möjligheter för både företag och konsumenter.  

Digitalisering som framgångsfaktor bygger på att alla har tillgång till den. Saknad 
uppkoppling och brist på digital kompetens är två faktorer som kan generera 
digitala klyftor och senare klassklyftor. Att arbeta för digital delaktighet och 
överbrygga utanförskap till följd av intresse, ekonomiska möjligheter och 
kompetens kan motverka en sådan fortsatt utveckling. Att företrädesvis mötas 
digitalt riskerar, å andra sidan, att skapa en känsla av ensamhet. I Sjuhärad finns 
dock gott om plats och möjlighet att stimulera till nya fysiska mötesplatser. 
Naturen skulle kunna nyttjas och att använda ödehus och andra tomma lokaler till 
bostäder och mötesplatser lyfts som en möjlighet i samband med våra dialoger.  

3.3.2 Natur, miljö och hållbarhet i fokus 
Friluftslivet trendar till följd av coronapandemin. Med tanke på Sjuhärads stora 
tillgång till varierande natur och landskap innebär detta faktum möjligheter för 
bland annat besöksnäring och upplevelseindustri. Den ökade efterfrågan på 
naturupplevelser innebär dock en utmaning vad gäller såväl tillgänglighet och 
skötsel av vandringsleder som en större påfrestning på ekosystem, växt- och 
djurliv. 

De gröna näringarnas ställning är stark i delar av Sjuhärad och skapar potential för 
hållbara samhällen, men det finns också en oro för att utmaningar inte tas på allvar. 
Bland annat att jordbruksmark bebyggs och risk för brist på ekosystemtjänster till 
följd av tät bebyggelse. 

Klimatförändringar och en växande opinion, inte minst bland unga, har satt 
hållbarhet i fokus och i Sjuhärad bedrivs forskning med fokus på cirkulär ekonomi 
och hållbar konsumtion. Allt fler företag i området ser hållbarhet som en 
konkurrensfördel och bland allmänheten tycks intresset för hållbarhetsfrågor växa. 
Lokalproduktion och säsongsbaserad konsumtion har fått ett större värde och 
antalet REKO-ringar ökar. En generell odlingstrend, återbruk och småskalig 
delningsekonomi framhålls också som möjligheter att utveckla i Sjuhärad. 

Stark entreprenörsanda lyfts i flera dialogmöten som en nyckeltillgång för att 
tillvarata möjligheter som härrör till hållbarhet. I Sjuhärad finns ett utbrett driv och 
småföretagande. Lokala och familjeägda företag betyder mycket och 
företagsrevitalisering skulle kunna generera stora fördelar.  

Att stimulera cirkulär ekonomi, det vill säga aktiviteter som syftar till minskad 
resursåtgång, lyfts som en möjlighet för området. På landsbygder finns exempelvis 
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lång erfarenhet av aktiviteter som syftar till delning av varor och tjänster, men 
digitalisering skapar nya möjligheter. Att efterfrågan på delningstjänster ökar, och 
att företag i området skapar affärsidéer som ligger i tiden, är faktorer som talar för 
att dessa möjligheter kan tas tillvara.  

Kompetensförsörjning är en utmaning för Sjuhärads näringsliv, det lyfts också som 
en av samhällsutmaningarna i den regionala utvecklingsstrategin för Västra 
Götaland. Utvecklingen inom digitalisering, automatisering och artificiell 
intelligens innebär behov av ny kunskap. För att möta behovet nämns såväl 
kompetensutveckling som stimulans till innovativa affärslösningar och integration.  

3.3.3 Social hållbarhet i ett Sjuhärad med stora skillnader 
Det finns stora socioekonomiska skillnader inom Sjuhärad och på flera håll är 
befolkningen åldersmässigt snedfördelad, bland annat till följd av att vi blir allt 
äldre och att unga lämnar små orter för studier och arbete. Pandemin har dock 
banat väg för distansarbete, antalet hemvändare är många och fler upplevs 
efterfråga bostäder på landsbygden. Frågan är vilken kraft som är starkast? 

Under våra dialoger lyfts inkludering fram som ett viktigt område. Det finns en 
tydlig vilja och önskan om att arbeta mer med integration, framför allt utanför 
bygdens centralorter. Behovet framkommer även i Västra Götalandsregionens 
omvärldsanalys, där växande socioekonomiska klyftor, ökande bostadssegregation 
och känsla av exkludering identifieras.  

I samband med våra dialogmöten nämns kultur- och föreningslivets potential att 
spela en viktig roll för delaktighet och minskad segregation. Här finns driftiga 
byalag, föreningar och eldsjälar som uppvisar starkt framåtdriv och vilja att 
utveckla bygden. Denna mentalitet är en av områdets styrkor och på flera håll finns 
dessutom etablerade nätverk mellan föreningar och organisationer som växlar upp 
engagemanget.  

Föreningsengagemanget befinner sig dock i förändring. Det finns en förväntan att 
aktivitetsutbud ska finnas, men känslan är allt färre väljer att ta på sig ideella 
engagemang. Satsning på kultur- och fritidsfrågor upplevs saknas på flera håll och 
efterfrågan på samverkan mellan sektorer är stor. Att finna nya former för 
engagemang såsom fokusgrupper för enskilda frågor eller intressegrupper kan vara 
en väg framåt.  

Det finns utmaningar framöver, men det finns också drivkraft. Med lokal utveckling 
och samverkan i fokus finns möjlighet att skapa ett hållbart Sjuhärad.  



16(45) 

 
 

  

Foto: Kieferpix 



17(45) 

 
 

 

4 Mål, insatsområden och indikatorer 

4.1 Vision 
Leader Sjuhärad har formulerat följande vision för programperioden 2023–2027:  

 

Leader Sjuhärad tar tillvara möjligheter,  
förändrar och ger framtidstro!  

 
Genom mod, inkludering och framsynthet skapar vi möjligheter  

för hållbara landsbygder, ur ekonomiskt, socialt och  
ekologiskt perspektiv. 

 

4.2 Mål 
Med visionen i centrum har vi formulerat två mål för perioden.  

 

 

4.2.1 Inkluderande och levande landsbygder 
Inkluderande och levande landsbygder innebär att plats finns för alla, att 
trepartnerskapet stimulerar både nätverk och samarbeten och att kultur- och 
fritidsverksamheter bidrar till att skapa ett attraktivt Sjuhärad. Målet innebär också 
samhällsutveckling där möjligheter på landsbygden tas tillvara, att det finns en 
symbios mellan stora och små verksamheter och att småskaliga jord- och 
skogsbruk har en given plats. En samhällsutveckling där kreativitet, digitalisering 
och innovation används som verktyg för att skapa varierande boendemöjligheter, 
sysselsättning och tillgång till såväl offentlig som kommersiell service.  

4.2.1.1 Bakgrund 
I nulägesanalysen som arbetats fram med anledning av denna utvecklingsstrategi 
framgår ett tydligt behov av mötesplatser och att stärka inkludering och samverkan. 
Data gällande flyttströmmar stärker dessutom SCB:s slutsats att integration 
kommer att vara en viktig samhällsangelägenhet under överskådlig framtid.  

I områdesbeskrivningen, avsnitt 3.2, lyfts att Sjuhärad är diversifierat och att det 
finns påtagliga socioekonomiska skillnader mellan olika områden. Att växande 
klyftor och social hållbarhet även fokuseras i den regionala utvecklingsstrategin för 

Hållbar och cirkulär 
landsbygdsutveckling 

Inkluderande och levande 
landsbygder 
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Västra Götaland och Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 styrker att 
Inkluderande och levande landsbygder är ett relevant och viktigt mål.   

Nulägesanalysen pekar även på en känsla av neddragningar. Känslan bekräftas 
delvis i områdesbeskrivningen där skillnader i service framhålls, att sysselsättning 
alltmer koncentreras till Borås och att kompetensförsörjning är en utmaning. 
Samtidigt kan ett positivt samspel mellan stad och land driva utveckling som 
gynnar landsbygder och under genomförda dialogmöten nämndes ofta 
entreprenörskap och engagemang som styrkor i området. Inom Inkluderande och 
levande landsbygder ryms möjlighet att dessa styrkor nyttjas på ett sätt som 
stimulerar innovativa idéer och satsningar för att det långsiktigt ska vara möjligt att 
leva och verka på landsbygden.  

4.2.1.2 Samordning med andra strategier och mål 
Målet Inkluderande och levande landsbygder samspelar väl med strategiska planer 
och dokument på flera nivåer. Målet linjerar väl med den gröna given, en av EU-
kommissionens prioriteringar för åren 2019–2024. När det gäller målen inom den 
europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling finns en stark koppling till 
mål H, Jobb och tillväxt på landsbygden, framför allt genom att bidra till social 
delaktighet och lokal utveckling. Att främja sysselsättning, tillväxt och hållbart 
skogsbruk är också en del av EU-målet. Även dessa delar linjerar med 
Inkluderande och levande landsbygder, framför allt genom målets fokus på 
entreprenörskap och innovation.  

På nationell nivå finns en tydlig koppling till den nationella livsmedelsstrategin 
vars övergripande mål handlar om en hållbar och ökad livsmedelsproduktion i hela 
landet, samt en ökad självförsörjningsgrad. Landsbygdernas jordbruk bidrar till 
såväl detta mål som till att främja levande landsbygder, idag och i framtiden.  

Genom att arbeta mot detta mål bidrar vi till följande mål i Agenda 2030: 

 

Målet samspelar med följande av de 17 globala målen: 5) Jämställdhet, 9) Hållbar 
industri, innovationer och infrastruktur, 10) Minskad ojämlikhet, 11) Hållbara städer och 
samhällen, 16) Fredliga och inkluderande samhällen.    
 

Genom att arbeta mot detta mål bidrar vi till följande delar i Regional 
utvecklingsstrategi för Västra Götaland:  

• Mål: Robust och sammanhållet samt Jämlikt och öppet Västra Götaland. 
• Långsiktiga prioriteringar: Stärka innovationskraften, Öka 

inkluderingen, Knyta samman Västra Götaland 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
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Genom att arbeta mot detta mål bidrar vi till följande delar i 
Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030: 
Fokusområden: En innovativ och konkurrenskraftig delregion, Strategisk 
kompetensförsörjning, En socialt hållbar delregion. 

4.2.2 Hållbar och cirkulär landsbygdsutveckling 
Detta mål sätter minskad klimatpåverkan och omställning till ett mer hållbart 
samhälle i fokus. Ett samhälle där utveckling sker utifrån ett såväl lokalt som 
globalt ansvarstagande. Vi vill bidra till att accelerera omställningen till hållbara 
produktions- och konsumtionsmönster, samt till att landsbygdsutveckling sker på 
ett sätt som bevarar och främjar ekosystemens kapacitet att leverera en variation av 
ekosystemtjänster.  

Målet kan stimulera till utveckling av hållbara varor och tjänster, där förnybara 
råvaror ersätts med biobaserade, men också till en mer diversifierad användning av 
skog och naturområden. Målet kan också bidra till att linjära produktion- och 
konsumtionsmönster sluts till cirkulära genom insatser för återbruk, 
delningsinitiativ, ökad återvinning samt innovativ produkt- och 
förpackningsdesign.   

4.2.2.1 Bakgrund 
I samband med genomförda dialogmöten lyfts Sjuhärads naturresurser fram som en 
av områdets främsta styrkor och ekosystemtjänsternas vikt för en långsiktig 
utveckling understryks. Ett växande intresse för hållbarhetsfrågor och 
lokalproducerade varor identifieras men stimulans till cirkulär ekonomi efterfrågas 
och många upplever att ytor för gemensamt ägande saknas. 

Målet Hållbar och cirkulär landsbygdsutveckling innebär en möjlighet att bidra till 
den samhällsomställning som är central i såväl nationella som regionala 
styrdokument och strategier. Sjuhärad har på senare år positionerat sig inom 
innovation kopplat till hållbarhet och textil, en utveckling som är värd att stärka 
och inspireras av.   

4.2.2.2 Samordning med andra strategier och mål 
Hållbar utveckling utgör en av de övergripande principer som genomsyrar vårt 
arbete och såväl i den gröna given som i EU:s mål för jordbrukspolitiken löper 
hållbarhetsperspektivet som en röd tråd. I mål H, som är centralt för Leader, dockar 
målet Hållbar och cirkulär landsbygdsutveckling an till lokal utveckling, 
sysselsättning och tillväxt. Därutöver finns en tydlig koppling till mål F, biologisk 
mångfald och odlingslandskap, som fokuserar på att stärka ekosystemtjänster och 
bevara livsmiljöer och landskap.  

Samtliga av Sjuhärads kommuner har inom kraftsamlingen Klimat 2030 avlagt 
klimatlöften med fokus på hållbar utveckling. Klimat 2030 kommer under åren 
2023–2030 att präglas av långsiktiga klimatlöften med bland annat cirkularitet och 
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delningsekonomi i fokus. Målet Hållbar och cirkulär landsbygdsutveckling går 
även i linje med Boråsregionens Handlingsplan för Miljöstrategisk samverkan som 
har tre fokusområden; Cirkulära flöden, Minskad klimatpåverkan och Hållbara 
samhällen. 

Genom att arbeta mot detta mål bidrar vi till följande mål i Agenda 2030: 

 

Målet samspelar med följande av de 17 globala målen: 2) Ingen hunger, 9) Hållbar 
industri, innovationer och infrastruktur, 11) Hållbara städer och samhällen, 12) Hållbar 
konsumtion och produktion, 15) Ekosystem och biologisk mångfald. 
 

Genom att arbeta mot detta mål bidrar vi till följande delar i Regional 
utvecklingsstrategi för Västra Götaland:  

• Mål: Fossiloberoende och cirkulärt Västra Götaland. 
• Långsiktiga prioriteringar: Stärka innovationskraften, Bygga kompetens 

Genom att arbeta mot detta mål bidrar vi till följande delar i 
Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030: 

• Fokusområden: En cirkulär och hållbar framtid.  

4.3 Insatsområden 
Insatsområdena utgör strategins verktyg och anger inom vilka områden som 
utvecklingsinsatser ska ske. I våra dialogmöten framkom många förslag på vad ett 
utvecklingsarbete kan ta sikte på. Strategin ska skapa förutsättningar för detta och 
vi har därför valt breda insatsområden som inte detaljstyr vilka projekt som kan 
rymmas inom dem. Breda insatsområden minskar risken för inlåsningseffekter 
samtidigt som det stimulerar kreativitet och innovation. Eftersom insatsområdena 
är breda spelar urvalskriterierna, se avsnitt 5.2, en viktig roll som styrmedel för att 
säkerställa att projekt som beviljas bidrar till hållbar utveckling och intentioner i 
strategin.  

Leader Sjuhärad kommer att verka inom tre insatsområden. Nedan illustreras 
insatsområdena i förhållande till målen.  



21(45) 

 
 

 

4.3.1 Mötesplatser, aktiviteter och nätverk 
Att det finns behov av fler mötesplatser för såväl kreativitet, kultur, aktiviteter och 
samhörighet lyfts fram i vår nulägesanalys. Delaktighet skapar förutsättningar för 
ett levande och attraktivt Sjuhärad och erfarenhet från tidigare programperioder 
visar att saker händer när vi möts. Därför vill vi bidra till att alla, oavsett bakgrund, 
uppmuntras till att vara en del av utvecklingen.  

Insatsområdet skapar plats för det engagemang som lyfts fram som en styrka i vårt 
område. Här ryms satsningar som kan stärka områdets identitet och attraktivitet, 
liksom överbrygga socioekonomiska skillnader och utanförskap. Inom 
insatsområdet ryms exempelvis:  

• Utveckling av nya och befintliga mötesplatser, såväl fysiska som digitala.  
• Att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid och ökad delaktighet i 

samhället. 
• Kompetenshöjande åtgärder med fokus på värderingar, normer och 

inkluderande perspektiv. 
• Att öka samverkan mellan tätorter och landsbygder för att tillvarata 

resurser och kompetenser.   

4.3.2 Ekosystemtjänster 
När arter och livsmiljöer minskar i antal rubbas de naturliga ekosystemen som 
förser oss med en rad tjänster. Det handlar exempelvis om mat, bränsle, vatten- och 
luftrening samt rekreation och naturupplevelser. Hur vi använder mark och vatten, 
planerar och bygger är centralt för att bevara ekosystemens kapacitet att leverera 
dessa tjänster, vars funktion utgör nycklar för att klara de hållbarhetsutmaningar 
som vi står inför. Detta insatsområde har således en direkt koppling till målet 
Hållbar och cirkulär landsbygdsutveckling. 

Under genomförda dialogmöten lyftes naturvärden fram som betydelsefulla inom 
exempelvis besöksnäringen och önskemål om att främja närproduktion av varor 
och tjänster betonades. För att detta ska vara möjligt krävs att en fortsatt tillgång 
till och utveckling av ekosystemtjänster säkerställs. 

Inkluderande och levande 
landsbygder 

Hållbar och cirkulär 
landsbygdsutveckling 

Mötesplatser, aktiviteter och 
nätverk Ekosystemtjänster 

Entreprenörskap och innovation 
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Inom insatsområdet ryms möjlighet att bidra till att säkra en variation av 
ekosystemtjänster för framtida generationer. Detta kan exempelvis ske genom att 
främja biologisk mångfald eller att på ett hållbart sätt ta vara på naturens resurser. 
Det kan exempelvis handla om: 

• Hälso- och rekreationsmöjligheter samt hållbara naturupplevelser. 
• Lokal odling och matproduktion. 
• Att främja ett diversifierat och småskaligt jord- och skogsbruk. 
• Insatser för att gynna reglerande ekosystemtjänster (exempelvis 

pollinering, rena luft och vatten, klimatreglering). 

4.3.3 Entreprenörskap och innovation 
Innovativa idéer och entreprenörskap är en stark drivkraft för attraktiva och 
hållbara samhällen. Därför sträcker sig detta insatsområde över strategins båda mål.  

Genom insatsområdet vill vi simulera till lokal produktion och konsumtion, 
faktorer som bidrar till att stärka lokal ekonomi och utveckling. Vidare är projekt 
med fokus på exempelvis återbruk eller tekniker för hållbar produkt- och 
förpackningsdesign exempel på hur insatsområdet även kan bidra till hållbar 
utveckling.  

Insatsområdet tar avstamp i den starka entreprenörskraft som präglar Sjuhärad. Det 
handlar om att stimulera denna kraft för att bidra till strategins mål, ta vara på 
möjligheter, främja kompetensförsörjning och skapa tillväxt och framtidstro i alla 
delar av leaderområdet.  

Inom insatsområdet ryms exempelvis: 

• Samarbetsprojekt såväl inom som mellan branscher och parter.  
• Utveckling av cirkulära affärsidéer. 
• Microstöd till blivande och nya företagare. 
• Utveckling av nya produkter och tjänster. 

4.4 Indikatorer och målvärden 
Indikatorer används för att mäta hur väl vi uppnår våra mål och för att bedöma om 
utvecklingen, över tid, går åt det håll vi önskar. Uppföljning kan ske på tre nivåer 
och vi har därför haft möjlighet att välja olika typer av indikatorer; EU-indikatorer, 
nationella indikatorer och lokala indikatorer.  

Erfarenhet från tidigare programperioder visar att breda projekt kan ha 
beröringspunkter inom flera insatsområden och därmed bidra till flera mål. Att 
kunna följa upp projektens totala resultat är en nödvändighet för att få en 
helhetsbild av framsteg i måluppfyllelsen. En helhetsbild som är viktig för såväl 
oss själva som för finansiärer och andra intressenter. Dessa faktorer ligger till 
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grund för valet att använda samma indikatorer för att följa upp båda våra mål, 
genom samtliga insatsområden.  

4.4.1 Val av EU-indikatorer 
Två EU-indikatorer är valda för att mäta framsteg i vår måluppfyllelse: 

• Tillväxt och sysselsättning i landsbygdsområden. 
• Utveckla ekonomin på landsbygden. 

För att det i framtiden ska vara möjligt att bo och verka på landsbygderna krävs 
sysselsättning och tillväxt. Utveckling och tillväxt som också är hållbar. Projekt 
som leder till ökad sysselsättning, även om det inte är satsningens huvudsakliga 
syfte, kan förekomma inom samtliga insatsområden i strategin. Därmed kan 
ovanstående indikatorer hjälpa oss att identifiera måluppfyllelse för såväl 
Inkluderande och levande landsbygder som Hållbar och cirkulär 
landsbygdsutveckling.  

Företag, föreningar och organisationer som väljer att utveckla sin verksamhet kan 
bidra till både sysselsättning och stimulans av den lokala ekonomin. Drivkraft och 
möjligheter till följd av digitalisering och innovation kan också, oavsett om 
satsningarna är stora eller små, bidra till såväl ekonomisk som social och 
miljömässig hållbarhet. Entreprenörskap och engagemang är styrkor i området och 
indikatorerna hjälper oss att mäta hur väl vi, genom vår strategi, lyckas ta vara på 
dessa för att stimulera till satsningar som bidrar till vår måluppfyllelse.  

4.4.2 Val av nationella indikatorer 
Fem indikatorer på nationell nivå kommer att användas för att mäta framsteg i 
måluppfyllelsen.  

• Nya företag. 
• Nya produkter. 
• Nya tjänster. 
• Nya mötesplatser. 
• Nya fritids- och kulturverksamheter. 

Engagemang, entreprenörskap och ett diversifierat näringsliv är fördelaktiga 
faktorer för att uppnå såväl inkluderande och levande som hållbara och cirkulära 
landsbygder. En av de valda EU-indikatorerna mäter antal företag som söker stöd 
för att utveckla sin verksamhet. Men det är inte enbart redan befintliga företag och 
verksamheter som bidrar till sysselsättning och utveckling av den lokala ekonomin, 
det gör även entreprenörer och nystartade företag. Detta faktum fångar den 
nationella indikatorn ”Nya företag”.  

Att bredda utbudet av produkter och tjänster kan bidra till att stärka den lokala 
ekonomin, utveckla hållbara alternativ till befintligt utbud och säkra tillgång till 
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service. Även indikatorerna ”Nya tjänster” och ”Nya produkter” hjälper oss därför 
att mäta måluppfyllelsen för båda mål i denna strategi.  

Indikatorerna ”Nya mötesplatser” och ”Nya fritids- och kulturverksamheter” 
hjälper oss att se hur väl vi, inom ramen för strategin, lyckas stimulera till 
satsningar som bidrar till samverkan och social hållbarhet. Två exempel på viktiga 
delar för att uppnå målen i vår strategi.  

Att saker händer när vi möts, det är en av våra erfarenheter från tidigare 
programperioder. När personer med olika perspektiv lyssnar på varandra, då 
kommer ofta kreativitet, idéer och engagemang på köpet. Nya mötesplatser skapar 
förutsättningar för både utveckling och inkludering, samtidigt kan nya fritids- och 
kulturverksamheter stärka områdets attraktivitet och därigenom bidra till ett 
levande Sjuhärad. Indikatorerna har en direkt koppling till målet Inkluderande och 
levande landsbygder, framför allt genom insatsområdet Mötesplatser, aktiviteter 
och nätverk, men även till målet Hållbar och cirkulär landsbygdsutveckling 
beroende på projektets karaktär. Eftersom samverkan mellan företag och branscher 
är en framgångsfaktor för att främja idéer och entreprenöriella förmågor finner vi 
det rimligt att indikatorn även kan följa upp strategins mål genom insatsområdet 
Entreprenörskap och innovation.  

4.4.3 Val av lokala indikatorer 
Av tillgängliga indikatorer på lokal nivå har vi valt två för att mäta måluppfyllelsen 
av denna strategi:  

• Nya föreningar 
• Organisationer som genomför insatser för minskad klimatpåverkan 

Engagemang och ett rikt föreningsliv skapar, liksom fritids- och 
kulturverksamheter, möjligheter för ett attraktivt och levande Sjuhärad. I 
nulägesanalysen som föregått denna strategi framgår att föreningar och ideell 
sektor har stora möjligheter att bidra till ett inkluderande och kreativt område. 
”Nya föreningar” är därför en indikator som passar väl för att mäta målet 
Inkluderande och levande landsbygder, och så kan göras genom strategins alla 
insatsområden. 

Beroende på projektets inriktning kan indikatorn ”Organisationer som genomför 
insatser för minskad klimatpåverkan” göra det möjligt att mäta måluppfyllelse för 
strategins båda mål, men framför allt målet om hållbar och cirkulär 
landsbygdsutveckling. Kopplingen till insatsområdet Ekosystemtjänster är tydlig 
men projekt som leder till minskad klimatpåverkan och främjar hållbar utveckling 
kan förekomma inom samtliga insatsområden i strategin.   
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EU:s resultatindikatorer 

MÅL INSATSOMRÅDE INDIKATORKOD INDIKATORNAMN DEFINITION MÅLVÄRDE 

Hållbar och cirkulär 
landsbygdsutveckling 

Ekosystemtjänster  
R.37 Tillväxt och sysselsättning  

i landsbygdsområden 
Sysselsättningen ska ha skapats som senast vid 
projektslut. En heltidstjänst motsvarar 1720 timmar per 
år och en halvtidstjänst motsvarar 860 timmar per år. 

Anges efter 
prioritering. Entreprenörskap och 

innovation 

Inkluderande och 
levande landsbygder 

Mötesplatser, aktiviteter 
och nätverk 

R.37 Tillväxt och sysselsättning  
i landsbygdsområden Se beskrivning ovan. Anges efter 

prioritering. Entreprenörskap och 
innovation 

    SUMMA R.37: xx 

Hållbar och cirkulär 
landsbygdsutveckling 

Ekosystemtjänster  

R.39 Utveckla ekonomin på 
landsbygden 

Antal företag på landsbygden som söker stöd för att 
utveckla sin verksamhet. Detta inkluderar alla 
landbygdsföretag så länge inte utvecklingen de 
genomför i projektet eller investeringen rör 
primärprodukton. Däremot kan företag räknas med 
som förädlar råvaror. 

Anges efter 
prioritering. Entreprenörskap och 

innovation 

Inkluderande och 
levande landsbygder 

Mötesplatser, aktiviteter 
och nätverk 

R.39 Utveckla ekonomin på 
landsbygden Se beskrivning ovan. Anges efter 

prioritering. Entreprenörskap och 
innovation 

    SUMMA R.39: xx 
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Nationella indikatorer 

MÅL INSATSOMRÅDE INDIKATORKOD INDIKATORNAMN DEFINITION MÅLVÄRDE 

Hållbar och cirkulär 
landsbygdsutveckling 

Ekosystemtjänster  
N.01 Nya företag 

Antal nya företag som skapats under projekttiden på grund av 
projektet. Med företag menar vi olika organisationsformer som till 
exempel enskild firma, AB och ekonomisk förening. 

Anges efter 
prioritering.  Entreprenörskap och 

innovation 

Inkluderande och 
levande landsbygder 

Mötesplatser, aktiviteter 
och nätverk 

N.01 Nya företag Se beskrivning ovan.  Anges efter 
prioritering.  Entreprenörskap och 

innovation 

    SUMMA N.01: xx 

Hållbar och cirkulär 
landsbygdsutveckling 

Ekosystemtjänster  

N.03 Nya produkter 

Denna delas upp i 3 nivåer för att kunna ta hänsyn till 
innovationshöjd. D.v.s. är produkten/erna nya på den svenska 
marknaden, på den lokala marknaden (leaderområdet) eller endast 
för den enskilda organisationen?  
 
En fysisk produkt är en vara som man kan köpa och ta med hem, 
men konsumera senare. Till exempel olika matprodukter, souvenirer, 
kläder och möbler. 
 
En digital produkt är en vara som säljaren kan sälja (eller erbjuda 
gratis) upprepat antal gånger utan att göra om varan på nytt. Till 
exempel nedladdningsbara filer som e-böcker och guider. Men det 
kan också inkludera olika mjukvaror och appar om kunden inte är 
beroende av prenumerationer för att kunna ta del av dem.   

Anges efter 
prioritering. 

Entreprenörskap och 
innovation 

Inkluderande och 
levande landsbygder 

Mötesplatser, aktiviteter 
och nätverk 

N.03 Nya produkter Se beskrivning ovan. 
 

Anges efter 
prioritering. Entreprenörskap och 

innovation 

    SUMMA N.01: xx 
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MÅL INSATSOMRÅDE INDIKATORKOD INDIKATORNAMN DEFINITION MÅLVÄRDE 

Hållbar och cirkulär 
landsbygdsutveckling 

Ekosystemtjänster  

N.04 Nya tjänster 

Denna delas upp i 3 nivåer för att kunna ta hänsyn till 
innovationshöjd. D.v.s. är tjänsten/erna nya på den svenska/lokala 
marknaden eller endast för den enskilda organisationen? 
 
En (fysisk) tjänst är något som man köper och konsumerar ihop, 
istället för att ta med hem. Till exempel hårklippningar, guidade turer 
och upplevelser samt teaterföreställningar.  
 
En digital tjänst är en tjänst som säljaren behöver göra om och 
anpassa vid varje försäljning. Till exempel sociala media tjänster, 
webbdesign eller liknande. Hit räknas även olika streamingtjänster 
då kunden inte äger materialet utan endast har tillfällig tillgång 
genom någon form av prenumeration på säljarens villkor. 

Anges efter 
prioritering. 

Entreprenörskap och 
innovation 

Inkluderande och 
levande landsbygder 

Mötesplatser, aktiviteter 
och nätverk 

N.04 Nya tjänster Se beskrivning ovan.  Anges efter 
prioritering. Entreprenörskap och 

innovation 

    SUMMA N.04: xx 

Hållbar och cirkulär 
landsbygdsutveckling 

Ekosystemtjänster  

N.05 Nya mötesplatser 

Antalet mötesplatser som skapats genom projektet och som bedöms 
kunna bestå efter projektslut. En mötesplats kan vara fysisk i form av 
en ny eller återställd lokal där olika verksamheter kan äga rum. Till 
exempel hembygdsgårdar eller övriga samlingslokaler. En 
mötesplats kan också vara ett digitalt forum om det är begränsat till 
en tydligt avgränsad målgrupp och det finns sätt att interagera. Till 
exempel en facebookgrupp. Hemsidor eller bloggar räknas inte. 

Anges efter 
prioritering. 

Entreprenörskap och 
innovation 

Inkluderande och 
levande landsbygder 

Mötesplatser, aktiviteter 
och nätverk 

N.05 Nya mötesplatser Se beskrivning ovan. Anges efter 
prioritering. Entreprenörskap och 

innovation 

    SUMMA N.05: xx 
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MÅL INSATSOMRÅDE INDIKATORKOD INDIKATORNAMN DEFINITION MÅLVÄRDE 

Hållbar och cirkulär 
landsbygdsutveckling 

Ekosystemtjänster  

N.06 Nya fritids- och 
kulturverksamheter 

Antalet fritids- och kulturverksamheter som skapats genom projektet 
och som bedöms kunna bestå efter projektslut. Till exempel kan 
detta inkludera ungdomsverksamheter, teatergrupper, 
idrottsföreningar och språkcaféer. Endast antalet olika verksamheter 
ska räknas. Man ska inte räkna in antalet träffar som de haft eller 
antalet deltagare som medverkat.   

Anges efter 
prioritering. Entreprenörskap och 

innovation 

Inkluderande och 
levande landsbygder 

Mötesplatser, aktiviteter 
och nätverk 

N.06 Nya fritids- och 
kulturverksamheter Se beskrivning ovan.  Anges efter 

prioritering. Entreprenörskap och 
innovation 

    SUMMA N.06: xx 
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Lokala indikatorer 

MÅL INSATSOMRÅDE INDIKATORKOD INDIKATORNAMN DEFINITION MÅLVÄRDE 

Hållbar och cirkulär 
landsbygdsutveckling 

Ekosystemtjänster  
L.15 Nya föreningar Antal nya föreningar som tillkommit genom projektet som 

planeras fortsätta existera efter projektets slut. 
Anges efter 

prioriteringen.  Entreprenörskap och 
innovation 

Inkluderande och 
levande landsbygder 

Mötesplatser, aktiviteter och 
nätverk 

L.15 Nya föreningar Se beskrivning ovan. Anges efter 
prioriteringen.  Entreprenörskap och 

innovation 

    SUMMA L.15: xx 

Hållbar och cirkulär 
landsbygdsutveckling 

Ekosystemtjänster  

L.36 

Organisationer 
som genomför 
insatser för 
minskad 
klimatpåverkan 

Antal företag, föreningar eller andra organisationer som inom 
ramen för projektet genomför insatser för minskad 
klimatpåverkan. Dessa insatser ska på ett påtagligt sätt bidra till 
uppfyllandet av de horisontella målen hållbar utveckling och/eller 
klimat och miljö. 

Anges efter 
prioriteringen. Entreprenörskap och 

innovation 

Inkluderande och 
levande landsbygder 

Mötesplatser, aktiviteter och 
nätverk 

L.36 

Organisationer 
som genomför 
insatser för 
minskad 
klimatpåverkan 

Se beskrivning ovan.  Anges efter 
prioriteringen. Entreprenörskap och 

innovation 

    SUMMA L.36: xx 



 
   

 
 

  

Foto: Jenko Ataman 
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5 Genomförande  

5.1 Kommunikation 
Vi är en kommunikativ förening med ett utvecklingskontor som arbetar för att ha 
en aktiv roll i det regionala utvecklingsarbetet. God kommunikation är en 
nyckelfaktor som såväl stärker förtroendet för Leader Sjuhärad, som bidrar till 
nätverkande och långsiktig utveckling av området.  

Utvecklingskontoret kommunicerar i syfte att:  

• Informera om leadermetoden, EU:s roll för lokal utveckling och hur denna 
bidrar till samhällsutveckling.  

• Kommunicera utvecklingsstrategin och tydliggöra hur det går till att söka 
stöd.  

• Inspirera genom att lyfta goda exempel och informera om andra 
utvecklingsvägar som erbjuds inom området.   

• Stärka en positiv bild av landsbygden genom att visa möjligheter och 
utmana normer.  

Kommunikation utgör en hörnsten under hela programperioden. Uppstartsfasen 
präglas av information om sökbara stöd, målen med leadermetoden och vårt arbete. 
Under genomförandefasen bygger vi vidare på det förtroende som etablerats under 
föregående programperioder, samverkar med våra målgrupper, inspirerar och 
sprider genomförda projekt och hur de bidragit till våra mål. Under 
utvärderingsfasen kommuniceras programperiodens resultat och långsiktiga 
effekter.  

Genom direktkommunikation, nyhetsbrev, webbsida och sociala medier nås de fyra 
målgrupper som står i fokus för vårt externa kommunikationsarbete: 

• Stödsökande | De som söker stöd för projekt inom ramen för denna 
utvecklingsstrategi. Här finns både de som har och inte har kunskaper om 
leadermetoden sedan tidigare.  

• Vidareinformatörer | Gruppen sprider information om leadermetodens 
möjligheter till dem som vill bidra till lokal utveckling. Här finns 
exempelvis kommunala kontaktpersoner, tidigare projektledare, press och 
media, samt det nätverk av aktörer som följer våra 
kommunikationskanaler.  

• Samarbetsparters | Gruppen består av aktörer som vi samarbetar med för 
att uppnå våra mål, exempelvis genom kunskaps- och erfarenhetsutbyten 
och kommunikation av gemensamma budskap. Här finns exempelvis våra 
kommuner, Boråsregionen, Västra Götalandsregionen, samt aktörer inom 
privat och ideell sektor.  
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• Allmänhet | Individer som på något sätt berörs av vårt område. Här kan vi 
nå nya personer som vill bidra till lokal utveckling, men även öka 
kunskapen om leadermetoden och Leader Sjuhärad. 

5.2 Urvalsprocess 
Leaderföreningen har en öppen och icke-diskriminerande urvalsprocess för att 
prioritera projekt. 

Urvalsförfarandet är utformat för att möjliggöra urval av de projekt som kan bidra 
till att uppfylla målen för strategin. Leaderföreningen prioriterar projekten med 
hjälp av lokalt utformade urvalskriterier. Ingen enskild sektor; privat, ideell eller 
offentlig har mer än 49% av rösterna. Efter prioritering fastställer 
Leaderföreningen stödbeloppet. Jordbruksverket gör slutkontroll av 
stödberättigande och fattar beslutet som skickas ut till sökande. 

5.3 Samordning och samarbete med andra aktörer 
Leaderkontoret är ett lokalt utvecklingskontor – och som sådant ska vi vara en 
hävstång för drivkraft och lokalt engagemang. Vi delar aktörsgemensam 
information och vägleder sökanden till andra möjligheter om en idé inte ryms inom 
leadermetodens ramar.  

För att lyckas med detta krävs ett gott samarbete med andra aktörer som är 
verksamma inom området, bland annat Boråsregionen, Länsstyrelsen, Västra 
Götalandsregionen och Tillväxtverket. Vi samverkar också med Europa Direkt 
Sjuhärad, ett av EU-kommissionens lokala informationskontor, för att tillsammans 
synliggöra hur EU-medlemskapet gör skillnad på ett lokalt plan.  

Sjuhäradskommunerna är viktiga parter för vårt arbete och samarbetet sträcker sig 
längre än att kommunerna är medfinansiärer av verksamheten. Vi kommer att, 
precis som under tidigare programperioder, vara sammankallande i ett nätverk med 
kontaktpersoner för respektive kommun. Nätverket kommer att mötas med jämna 
mellanrum under hela programperioden för informationsutbyte och möjlighet till 
samverkan kring gemensamma frågor. Detta är ett forum där kommunala strategier 
och planer kan lyftas och stämmas av mot riktningen i denna utvecklingsstrategi.  

Vidare har representanter i vår styrelse till uppgift att förmedla information om 
strategiska planer och aktuella frågor som kan vara värdefulla för oss att känna till 
för att kunna främja ytterligare synergieffekter. Detsamma gäller att föra ordet om 
vår verksamhet vidare i egna nätverk och organisationer.   

Boråsregionen spelar en viktig roll för delregional utveckling och Leader Sjuhärad 
och Boråsregionen är överens om fortsatt samverkan under kommande 
programperiod. Det kan exempelvis handla om gemensamma 
kommunikationsinsatser och nätverksmöten för att skapa gemensam kännedom om 
aktuella frågor, men också avstämning gällande utvecklingsstrategin som sådan. 
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På regionalt plan är Leadernätverket Västra Götaland sedan 2020 ett betydelsefullt 
nätverk där vi tillsammans med andra leaderområden i Västra Götaland samordnar 
oss för att underlätta kontakterna med regionala aktörer såsom Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen. Vi kommunicerar med en gemensam röst 
samtidigt som vi stämmer av och informerar om satsningar, strategier och planer 
för regional och delregional utveckling. Därutöver har vi ett regionalt nätverk som 
stärker samverkan mellan leaderområden i Västra Götaland och delar av Värmland. 
Båda nätverken är bestående och kommer att vara mycket värdefulla i samband 
med genomförandet av denna strategi.  

Samverkan mellan leaderområden sker även på nationellt och transnationellt plan. 
Leader Sjuhärad är medlemmar i intresseföreningen Lokal utveckling Sverige 
(LUS) som arbetar för att stärka och vidareutveckla leadermetoden. Samarbetet 
innebär en värdefull möjlighet till erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan 
leaderområden i Sverige men också effektivisering i kommunikationen med 
Jordbruksverket.  

Nationellt delas erfarenheter och lärande genom engagemang i ELARD, European 
Leader Association for Rural Development. Organisationen knyter samman 
leaderområden i hela Europa i syfte att skapa nätverk, stötta internationella 
samarbeten, driva opinionsarbete i frågor som rör landsbygdsutveckling samt att 
sprida kännedom om leadermetoden och dess effekter.  

5.4 Effekter 
Leaderprojekt skapar resultat i anslutning till projekttiden. Men vad händer efter att 
projekten avslutats? För att främja effekter, det vill säga förändring på lång sikt, 
krävs ett medvetet arbete och planering redan från början. Forskning10 konstaterar 
att följande faktorer i ett projekt kan främja hållbara effekter:  

• Långsiktig målbild. 
• Samverkan, samarbete och engagemang. 
• Lokal förankring.  
• Affärsmässighet, likviditet och hållbar finansiering. 

Erfarenhet och utvärdering av projekt inom ramen för tidigare utvecklingsstrategier 
visar att utvecklingskontorets arbetssätt, bestående av tydlig och regelbunden 
dialog och uppföljning med projektledare, bidrar till att ovanstående punkter 
uppfylls. Detta arbete kommer att fortgå även framöver och ske såväl innan 
projektstart som under projekttiden.  

Så främjas effekter innan projektstart:  

 
10 Hållbara leadereffekter i teori och praktik: Delrapport 2 : Utvärderingsrapport 2020:1 (diva-
portal.org) 

http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1484493&dswid=-7206
http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1484493&dswid=-7206
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• Medarbetare på utvecklingskontoret frågar sökanden tidigt om samverkan 
med andra aktörer och föreslår om möjligt lämpliga samarbetspartners.  

• Diskussion förs om finansiering och den långsiktiga målbilden redan i 
ansökningsfasen. Vad ska projektet leda till och hur kan sökanden se till att 
projektet lever vidare efter projekttidens slut?  

• Sökande bjuds in att presentera sin ansökan och bli intervjuade av 
styrelsen. I styrelsen finns såväl erfarenhet och kontaktnät som ofta är av 
värde för sökande.  

Så främjas effekter under projekttiden: 
• Projektledare och projektägare genomgår en utbildning där 

effektbarometern lyfts som en metod för att aktivt arbeta för långsiktiga 
effekter redan från början.  

• Pressmeddelanden om prioriterade projekt skickas kontinuerligt ut. 
Erfarenhet visar att medial uppmärksamhet ofta leder till ytterligare 
samarbeten och därmed stärker chanserna till effekter på lång sikt. 

• Kontaktpersoner i de kommuner som ingår i vårt område sprider 
information om projekten vilket bidrar till engagemang och lokal 
förankring.  

• Projektledare och projektägare bjuds löpande in till träffar med andra 
projektledare vilket leder till nya nätverk, vidareutveckling av idéer och 
samarbeten. 

• Arbetet för långsiktiga effekter följs kontinuerligt upp i samband med 
projektuppföljningar.  

• I samband med slutredovisning av projektet bjuds projektägare åter in till 
styrelsen. Vad som kommer att ske efter projekttidens slut presenteras och 
styrelsen ställer frågor om långsiktiga effekter.  

 
Under 2017–2021 deltog Leader Sjuhärad i samverkansprojektet Lärande och 
innovation tillsammans med fyra andra leaderområden och Högskolan i Halmstad. 
Under projektet producerades bland annat en animerad film om effektbarometern, 
ett analysverktyg för effekttänkande i projekt. Videoklippet kommer kontinuerligt 
att användas under den kommande programperioden, både i utbildningssyfte och 
som reflektionsunderlag för styrelse och projektägare. Vi är också medlemmar i 
föreningen Effektfullt som fortbildar inom effektmätning. Effektfullt anordnar 
regelbundet nätverksträffar och fortbildningar som vi kommer att ta del av för att 
kontinuerligt uppdatera oss om hur effekter kan följas upp på ett bra sätt.   

5.5 Hur främjar strategin innovation? 
Traditionellt sett kopplas begreppet innovation ofta samman med forskning, 
företagande och universitetsmiljöer. Kanske kan begreppet därför kännas 
främmande utanför dessa miljöer, trots att innovation i hög grad faktiskt 
förekommer. Likväl som innovation kan innebära något nytt och banbrytande på 
internationellt plan kan innovation vara något som är nytt för en organisation, för 
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marknaden eller i det lokala området. Vi kommer att utgå från den definition som 
OECD och Eurostat har kommit överens om, vilket också är densamma som 
Jordbruksverket använder: 

”En innovation är en ny eller en förbättrad produkt eller process (eller en 
kombination av dem) som skiljer sig markant från de tidigare produkterna eller 
processerna och som har tillgängliggjorts för potentiella användare (produkter) 
eller som har tagits i bruk av användare (processer).” 

Denna utvecklingsstrategi innebär att innovation kommer att genomsyra hela 
verksamheten, framför allt genom vår ambition att arbeta för omställning till ett 
hållbart samhälle. Såväl mål och insatsområden som kommunikationsinsatser har 
en direkt eller indirekt koppling till innovation och nya arbetssätt. Visionen, Leader 
Sjuhärad tar tillvara möjligheter, förändrar och ger framtidstro, härrör också till 
innovation i form av förändring och utveckling.  

Innovation skapas genom att mobilisera kraften i lokalsamhället och värdet som 
skapas kan anta många former – ekonomiska, sociala och miljömässiga. 
Insatsområdet Entreprenörskap och innovation har exempelvis en direkt koppling 
till innovation och gör det möjligt att prioritera projekt som leder till såväl 
utveckling som långsiktiga effekter. Insatsområdet Mötesplatser, aktiviteter och 
nätverk har en stark koppling till social innovation men möjliggör inte enbart 
förutsättningar för ökad inkludering, sektoröverskridande samverkan och en 
möjlighet att sammanlänka stad och land, utan också nya konstellationer ur vilka 
innovativa idéer kan ta avstamp.  

Denna strategi är bred, vilket skapar möjligheter snarare än begränsar. Mål och 
insatsområden i strategin utgör ramverk och såväl styrelse som utvecklingskontor 
kommer att arbeta för att stimulera innovation på flera sätt. Detta gör vi bland 
annat genom att stötta projektsökande i deras process och, vid behov, lotsa vidare 
till andra aktörer. En erfarenhet från tidigare programperioder är att saker händer 
när vi möts. Vi kommer därför även framgent att arbeta för att främja samverkan, 
kompetensutveckling och nätverk genom att anordna aktiviteter för att länka 
samman entreprenörer, innovatörer och engagerade aktörer i Sjuhärad.  

Genom att skapa möjlighet för olika aktörer att mötas kan vi bidra till att bryta 
hierarkier och bygga broar mellan sektorer och branscher. På så vis kan perspektiv 
breddas och en grogrund för utveckling och innovation skapas. Vägen från idé till 
innovation är dock sällan rak, därför vill vi även underlätta för innovatörer att testa 
sin idé. Vi kommer att, liksom under föregående programperiod, driva 
paraplyprojekt där företag, privatpersoner och organisationer får möjlighet att söka 
stöd för mindre satsningar, så kallade delprojekt. Tidigare genomförda delprojekt 
har exempelvis handlat om att starta upp nya verksamheter och genomföra 
förstudier. Konceptet har varit mycket framgångsrikt och visat att små insatser kan 
leda till stora resultat när entreprenörer och innovatörer vågar ta nästa steg i en 
idéprocess. 
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Under avsnitt 5.1 framgår även att kommunikation kommer att användas för att 
inspirera, visa på goda exempel och informera om utvecklingsvägar och 
finansieringsmöjligheter. Innovation främjas således även genom kommunikation 
eftersom innovation, i vid mening, handlar om att inspirera människor att se 
möjligheter och komma fram till lösningar på problem. 

5.6 Övergripande principer 
Leader finansierar projekt via europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. Vid genomförande av EU:s gemensamma fonder ska tre 
övergripande principer alltid iakttas. Dessa är: 

• Hållbar utveckling 
• Likabehandling och ickediskriminering  
• Jämställdhet mellan kvinnor och män   

5.6.1 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling och dess tre dimensioner, social, miljömässig och ekonomisk 
går som en röd tråd genom denna strategi. Det är naturligt då nulägesanalysen 
pekade starkt på hållbarhetsfrågor, liksom det faktum att andra strategiska 
dokument och planer för området fokuserar på omställning till ett hållbart 
samhälle.  

I samband med framtagningen av denna strategi har strategigruppen medvetet 
arbetat för att nå ut till en bred målgrupp utifrån ett mångfaldsperspektiv och de 17 
globala målen i Agenda 2030 användes som underlag för diskussioner i 
dialogmöten. De globala målen underlättade diskussionerna om områdets 
möjligheter och utmaningar och präglade därmed även den nulägesanalys som 
dialogmötena lade grunden till.  

Målet Hållbar och cirkulär landsbygdsutveckling har en direkt koppling till hållbar 
utveckling, likaså insatsområden med fokus på ekosystemtjänster och innovation 
som utgör verktyg för att uppnå detta mål. Målet Inkluderande och levande 
landsbygder har en stark koppling till den sociala dimensionen av hållbar 
utveckling. Samtliga mål och insatsområden i strategin är dessutom kopplade till 
ett eller flera av de globala målen för att på ett tydligt sätt visa hur vårt arbete är del 
av ett större sammanhang och målsättning. 

För att följa upp och mäta måluppfyllelsen, och därigenom även hållbar utveckling, 
används de indikatorer som beskrivs i avsnitt 4.4.  

5.6.2 Likabehandling, ickediskriminering och jämställdhet 
Principerna handlar om att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Som ett led i detta eftersträvar vi, under 
såväl framtagande, genomförande som uppföljning av denna strategi, att motverka 
omedvetna strukturer och stereotypiska synsätt. Vid kommunikations- och 
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informationsinsatser används ett lättförståeligt språk och såväl formuleringar och 
bilder som exempel väljs utifrån att alla ska kunna känna sig inkluderade och 
inspirerade. På så vis ökar möjligheten att nå ut till nya grupper och att fler ser 
leadermetodens möjligheter.   

Leaderkontoret har kontinuerlig dialog med stödsökande och i samband med dessa 
lyfts frågan om vilka som är involverade i projektet. För att möjliggöra att olika 
perspektiv berikar projekten uppmuntras sökanden alltid till nya samarbeten och 
större delaktighet. I ansökningsprocessen sker bedömningen objektivt och ett icke-
diskriminerande förhållningssätt är en förutsättning för att ett projekt ska bli 
prioriterat av styrelsen.  

Likabehandling, ickediskriminering och jämställdhet har en direkt koppling till 
målet om Inkluderande och levande landsbygder, liksom insatsområden kopplade 
till detta mål. Framför allt insatsområdet Mötesplatser, aktiviteter och nätverk som 
möjliggör projekt med fokus på inkludering. För att följa upp och mäta 
måluppfyllelsen, och därigenom även likabehandling, ickediskriminering och 
jämställdhet, används de indikatorer som beskrivs i avsnitt 4.4.  

När det gäller vår egen styrelse består valberedningens uppdrag bland annat av att 
informera sig om kandidaters kompetens inom de övergripande principerna. I 
styrelsen ska alltid representanter med god kunskap om hållbarhet, jämlikhet och 
jämställdhet finnas. Styrelsen ska också vara jämställd och varken kvinnor eller 
män får representera mer än 60% av mandaten.  
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Foto: Bill Oxford 
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6 Organisation 

6.1 Partnerskapet och föreningen 
Arbetet med att formulera en utvecklingsstrategi för åren 2023–2027 initierades av 
styrelsen under 2020 och det är bland annat styrelsen och Sjuhärads åtta kommuner 
som står bakom strategin.  

Styrgruppen tillsattes inom styrelsen och bestod av tre styrelseledamöter med breda 
nätverk, lokalkännedom och lång erfarenhet av leadermetoden. Inom styrgruppen 
finns stor kunskap och erfarenhet inom bland annat landsbygdsutveckling, 
näringslivsutveckling, egenföretagande, föreningsliv, miljöfrågor och jord- och 
skogsbruk. Sammansättningen skapade därmed goda förutsättningar att formulera 
en väl avvägd strategi med hög relevans för området.  

I utformningen av strategins vision, mål och insatsområden, var hela styrelsen 
engagerad, vilket säkerställde en bred förankring där många perspektiv kunde tas i 
beaktande. Liksom styrgruppen består styrelsen av personer med engagemang, 
stora kontaktytor och bred erfarenhet. Även om en ledamot representerar en aktör 
eller organisation i denna strategiprocess är helhetsbilden större än så, inte sällan 
har en ledamot beröringspunkter inom flera sektorer och har därmed stor förståelse 
för många av de frågor som är av vikt för leaderområdet. Med detta i åtanke är 
sammansättningen av såväl styrelse som styrgrupp representativ för området och 
relevant för strategins inriktning.  

Medarbetare på utvecklingskontoret har stor lokalkännedom och genom erfarenhet 
från tidigare programperioder även förståelse och känsla för vilka behov som finns 
inom området. Utvecklingskontorets deltagande i strategiprocessen har därför varit 
mycket värdefullt. I bilaga 5 listas aktörer i partnerskapet.  

6.2 Föreningens styrelse 
Styrelsens sammansättning: 

• 15 ledamöter enligt en fördelning där varje sektor (offentlig, privat och 
ideell) representeras av 5 ledamöter.   

• Varken kvinnor eller män utgör mer än 60% av styrelsen och ledamöter 
ska vara 18 år eller äldre. 

• Bland ledamöterna ska en geografisk och sektoriell spridning eftersträvas.  

Styrelsen ska: 
• Ansvara för genomförandet av denna utvecklingsstrategi. 
• Ansvara för föreningens verksamhet. 
• Ansvara för föreningens ekonomi, kontor och medarbetare.  
• Aktivt delta i utveckling och löpande utvärdering av verksamheten. 
• Prioritera projektansökningar och fastställa stödbelopp.  
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Styrelseuppdraget ställer höga krav på ledamöterna i styrelsen. Förutom 
sakkunskap ska de ha kompetens och förmåga att driva organisationen på ett 
tillfredsställande sätt. Ledamöterna i styrelsen måste vara aktiva, transparenta och 
tillföra kunskap utifrån sitt kompetensområde.  

Ledamöterna ska tillsammans ha ett stort sektorsövergripande nätverk som sträcker 
sig över hela Sjuhärad, det möjliggör såväl informationsspridning som en väl 
förankrad utvecklingsstrategi.  

När det gäller sektorstillhörighet är fördelningen jämn med 5 representanter från 
respektive sektor. Ledamöterna väljs utifrån en helhetsbild där både erfarenheter, 
lokalkännedom, nätverk och kunskaper spelar in. Det innebär att även om en 
ledamot representerar en aktör inom en sektor så kan beröringspunkter även finnas 
inom de andra sektorerna.  

Då offentlig sektor har 5 platser i styrelsen finns det inte en representant från alla 
ingående kommuner i leaderområdet. Erfarenhet från tidigare programperioder 
visar dock att detta innebär en fördel då styrelsen tydligt arbetar för hela området 
och inte bevakar egna intressen. Utvecklingsstrategin står i fokus snarare än 
kommungränser.  

Styrelsen har möjlighet att vid behov tillsätta arbetsgrupper, arbetsutskott och 
andra kommittéer för särskilda uppdrag och projekt. Styrelsen kan också välja att 
adjungera personer till styrelsen för hela eller delar av ett verksamhetsår.  

Inom styrelsen bildas ett presidium, bestående av tre ledamöter som representerar 
varsin sektor och som fattar principiella beslut och medverkar vid bland annat 
kompetensutveckling av styrelsen. Kompetensutveckling kommer att ske 
kontinuerligt för att öka kunskapen om de frågor som denna utvecklingsstrategi 
och leadermetodens principer inrymmer. Detta bidrar till att säkerställa styrelsens 
kapacitet att genomföra utvecklingsstrategin på ett så framgångsrikt sätt som 
möjligt.  

6.2.1 Valberedningens uppdrag 
Styrelsens ledamöter föreslås av valberedningen som har en mycket viktig roll när 
det gäller att forma den samlade kompetensen inom styrelsen. Valberedningen har 
tillsammans ett stort lokalt nätverk och uppdraget består i att nominera lämpliga 
kandidater till styrelsen och informera dessa om styrelsearbetet, strategin och 
föreningens stadgar.  

I uppdraget tillser även valberedningen att styrelsens sammansättning tillgodoser 
kunskap inom de övergripande principer som ska genomsyra föreningens arbete; 
hållbarhet, jämlikhet och icke-diskriminering samt jämställdhet mellan kvinnor och 
män. 
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Valberedningen tillsätts på samma sätt som styrelsens ledamöter och består av en 
representant från respektive sektor. Valberedningen ska vara jämställd och ha 
geografisk spridning.  

För att kunna nominera personer till styrelsen är det en stor fördel om 
valberedningen är insatt i strategin och har kännedom om det i styrelsen finns brist 
på viss kunskap eller erfarenhet. Valberedningen kommer därför alltid att bjudas in 
till styrelsens möten och har tillgång till alla handlingar. På så vis kan 
valberedningen lära känna och få en förståelse för verksamheten och föreningens 
utveckling. 

6.3 Drift – den operativa verksamheten 
Vårt utvecklingskontor finns i Tranemo kommun och den huvudsakliga 
verksamheten består av att genomföra kommunikationssinsatser om föreningen och 
leadermetoden, samt att coacha och hjälpa sökande från idé till färdig ansökan. 
Utvecklingskontoret stöttar även pågående projekt i genomförande och 
administration. Det är inte alltid inkomna projektansökningar ryms inom 
leadermetoden. När projektidéer passar bättre hos andra finansiärer som ger 
projektstöd har utvecklingskontoret en viktig roll som förmedlare.  

Under kommande programperiod kommer utvecklingskontoret att uppmuntra 
ingående kommuner att aktivt stötta beviljade projekt. Det kan handla om 
informationsspridning, vägledning när tillstånd eller kontakt med kommunens 
verksamheter krävs eller att utgöra en samordnande part. Behov av en 
samordnande roll har lyfts vid flera av de dialogmöten som föregått denna 
utvecklingsstrategi och Leader Sjuhärads ambition är att utgöra en av de 
pusselbitar som länkar de tre sektorerna samman på ett mer tydligt sätt än tidigare.  

Utvecklingskontoret kommer att bemannas i enlighet med Jordbruksverkets krav 
om minst 1,5 heltidstjänst, och arbetet sker teambaserat för att minska sårbarheten. 
Anställda har gemensam kännedom om hela verksamheten och delar på inkomna 
uppdrag. Likaså är det flera som arbetar i handläggningssystemen. Arbetssättet 
skapar såväl delaktighet som flexibilitet inom gruppen och är av erfarenhet ett 
framgångsrikt sätt att arbeta. Vid behov kommer vi även att samverka med andra 
leaderområden gällande exempelvis handläggning för att säkerställa kompetens, 
optimera bemanning och undvika jävsituationer.  

Utvecklingskontoret kommer också att leda de föreningsägda projekten. Projekten 
kan exempelvis vara paraplyprojekt där möjlighet finns att söka medel för 
genomförande av delprojekt. Delprojekt kan, beroende på paraplyprojektets 
inriktning, genomföras av företag, föreningar, organisationer, och/eller 
privatpersoner. Denna typ av projekt har länge varit framgångsrika i leaderområdet 
och är ett bra sätt att synliggöra leadermetoden. De kan även underlätta 
genomförandet av strategin då vi inom dessa projekt kan möta behov som 
identifieras under programperiodens gång. Att föreningen driver egna projekt 
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innebär också möjlighet att kunna ha fler medarbetare på utvecklingskontoret och 
därmed ytterligare minska sårbarheten i verksamheten.  

Utvecklingskontoret kommer att fortsätta att arbeta för miljömässig hållbarhet i den 
egna verksamheten. Exempelvis kommer allt fler arbetsprocesser att digitaliseras 
för att minska utskrifter och möjlighet till distansarbete under delar av 
arbetsveckan minskar vårt resande.  

I den operativa verksamheten eftersträvas mångfald och en samlad bred 
kompetens, men för att säkerställa ett framgångsrikt arbete under programperioden 
är kompetensutveckling nödvändigt. Kompetensutveckling sker genom deltagande 
i nätverk, utbildningar och seminarier som erbjuds inom ämnen som linjerar med 
denna strategi. Dessa exempelvis vara arrangerade av Landsbygdsnätverket eller 
som gemensamma satsningar med andra leaderområden.  
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7 Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning och utvärdering utgör verktyg för att säkerställa strategins relevans 
och påvisa behov av att revidera och lägga om riktningen för att nå strategins mål. I 
detta arbete är urvalskriterier och de frågor som ställs till sökande i 
ansökningsprocessen viktiga. De är utformade på ett sätt som hjälper oss att tillse 
att projekt som beviljas bidrar till såväl leadermetodens grunder och EU:s 
övergripande principer som intentioner i strategin. Därutöver kommer uppföljning 
och utvärdering att ske på följande sätt:  

• Löpande återrapportering till styrelsen samt systematisk uppföljning av 
indikatorer, målvärden och strategin som helhet. Detta hjälper oss att 
säkerställa att vi navigerar mot vår vision.  

• Utvärderingsenkäter till projektägare för såväl beviljade som avslagna 
projekt. Enkäterna skickas ut löpande och hjälper oss att ta del av 
sökandens erfarenheter och inspel som kan förbättra våra arbetsprocesser.   

• Utvärdering av verksamheten. Utvärdering kommer att ske vid minst ett 
tillfälle under programperioden och den bygger bland annat på ovan 
nämnda enkäter. Detta arbete kan komma att ske med hjälp av extern part.  

• Strategin kommer löpande att stämmas av mot andra strategiska planer och 
dokument som berör leaderområdet.   

 
Den utvärdering av verksamheten som är planerad att genomföras under 
programperioden kan exempelvis omfatta hur väl våra arbetsprocesser fungerar, 
huruvida vi når ut med våra budskap, om vi når rätt projektgenomförare för att 
uppnå våra mål, samt vilka mervärden våra projekt skapar i området.  

Utöver ovanstående kommer vi att kontinuerligt rapportera in de data som 
Jordbruksverket behöver för att utvärdera den strategiska planen. Vi kommer delta 
i Landsbygdsnätverkets årliga leaderträffar samt i de aktiviteter som 
Jordbruksverket slagit fast för programperioden:   

• Årlig resultatrapport till Jordbruksverket.  
• Digitala dialogmöten, tre gånger per år, med fokus på genomförande, 

årsrapportering till EU och eventuella behov av åtgärder.   
• Nationell aktivitet för lärande och utveckling under 2025. 
• Insamling av erfarenheter inför nästkommande programperiod under 2027. 

7.1 Allmän lärandeprocess 
I avsnitt 5.4 beskrivs hur vi kommer att arbeta för att främja långsiktiga effekter, ett 
arbete som också utgör en stor del i vår allmänna lärandeprocess. Bland annat 
beskrivs hur sökande bjuds in till styrelsen i samband med såväl ansökan som 
slutrapportering. Sökande presenterar sitt projekt och intervjuas av styrelsens 
ledamöter. Erfarenhet visar att dessa inspel är viktiga för utvecklingskontoret och 
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styrelsen som tar tankar och erfarenheter med sig inför hantering av kommande 
ansökningar.  

Samtliga projektägare att få möjlighet att besvara en kort enkät för återkoppling 
och erfarenheter, se punktlistan i avsnitt 7. Syftet med enkäterna är att utvärdera 
arbetssätt och ta del av upplevelser. Detta gör det möjligt för oss att identifiera 
behov av förändring i utvecklingskontorets eller styrelsens arbetsprocesser.  

Att ta hänsyn till trender i omvärlden och hur andra leaderområden arbetar är också 
viktiga delar i en pågående lärandeprocess. Därför deltar både styrelse och 
medarbetare aktivt i nätverk och andra forum för lärande, utbyte och samverkan. 
Regelbundna möten med kommunala kontaktpersoner innebär också bidrag till den 
allmänna lärandeprocessen.  

7.2 Kommunicera resultat, mervärden och effekter 
Utvecklingskontoret följer upp genomförda projekt och kommunicerar såväl 
kvalitativa som kvantitativa resultat till föreningens målgrupper och finansiärer.  

Resultat, mervärden och effekter kan användas för att inspirera och lyfta goda 
exempel på projekt, men också för att på ett transparent sätt redovisa vad 
gemensamma satsningar genererat i området. Beroende på sammanhang och 
målgrupp skulle detta exempelvis kunna ta sig uttryck i projektsammanställningar, 
presentationer under informationsträffar eller digital grafik och information på vår 
webbsida och i sociala medier.  

7.3 Revidering 
Denna strategi är utformad utefter de behov och möjligheter som är kända i vårt 
område och har framkommit i samband med dialogmöten och omvärldsanalys. 
Omvärlden är dock i ständig förändring vilket vi kommer att behöva ta hänsyn till 
under programperioden. Strategin kan därför komma att behöva kompletteras 
och/eller revideras för att möta nya och förändrade behov.   

Genomförda projekt kommer att ge oss en bild av resultat som uppnås genom 
denna strategi, men också en föraning om långsiktiga effekter. Om tillräckliga 
resultat inte uppnås kommer vi att vidta åtgärder. Beroende på orsak kan olika 
åtgärder vara aktuella, exempelvis riktade informationsinsatser till specifika 
målgrupper och/eller geografiska områden. Av erfarenhet kan också paraplyprojekt 
användas för att stimulera måluppfyllelse och hjälpa oss att nå aktörer vars 
verksamhet linjerar väl med strategins mål och insatsområden. 

Om tillräckliga resultat, trots åtgärder, inte nås kan det bli aktuellt att revidera 
strategin. Revidering beslutas av Jordbruksverket. 
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Uppföljning - delregionala utvecklingsmedel 

2021 

Föreliggande rapport syftar till att belysa de delregionala medel som fördelas till 

kommunalförbund (KF) respektive Business Region Göteborg (BRG) årligen i enlighet 

med regionutvecklingsnämndens, miljönämndens respektive kulturnämndens 

detaljbudgetar. Rapporten innefattar en genomgång av underlag som inkommit för 2021 i 

linje med den uppföljnings- och utvärderingsplan som finns för de delregionala 

utvecklingsmedlen, sk DRUM-medel, samt den överenskommelse som ligger till grund för 

genomförandet. Ansvarig för uppföljningen är Monica Emanuelsson, enheten 

samhällsanalys.  

1. Inledning  
Sammanlagt fördelas 53 mnkr fördelade enligt tabellen nedan per delregion och nämnd. En 

skillnad från tidigare överenskommelse är att alla berörda nämnder1 nu ger möjlighet till 

att delar av tjänst i form av processledare/samordnare finansieras.  

Tabell 1: Delregionala utvecklingsmedel från respektive nämnd för år 2021 

DRUM-medel 2021 RUN MN KUN  Sammanlagt 

Fyrbodal  7 500 000 1 500 000 2 050 000 11 050 000 

Boråsregionen 7 500 000 1 500 000 2 050 000 11 050 000 

Skaraborg 7 500 000 1 500 000 2 050 000 11 050 000 

Göteborgsregionen     

Göteborgsregionens kommunal-

förbund 2 000 000 1 500 000  3 500 000 

Business Region Göteborg 15 000 000   15 000 000 

Kultur- och fritidsnätverket   1 350 000 1 350 000 

Totalt 39 500 000 6 000 000 7 500 000 53 000 000 

 

I rapporten anges Göteborgsregionen löpande och avser då om inget annat anges både GR 

och BRGs genomförande.  

Överenskommelser 2021-2024 

Syftet med överenskommelserna är att bidra till lokalt och delregionalt inflytande och 

engagemang i det regionala utvecklingsarbetet genom att kommunernas förutsättningar och 

möjligheter tas tillvara i de satsningar som görs. I överenskommelsen anges bland annat att 

syftet med decentraliseringen av VGRs medel är att den stora merparten av medlen ska gå 

 

1 Denna möjlighet har tidigare endast funnits för kulturnämndens finansiering.  



till satsningar som genomförs av aktörer inom delregionen och resurserna ska på så vis nå 

utanför kommunalförbundens, BRG och VGRs egna organisationer.  

Enligt överenskommelserna fastställs även vissa åtaganden. En av dessa är att de 

delregionalt ansvariga medfinansierar tilldelade medel enligt finansieringsprincipen 50/50 

på totalen. Vidare ska kommunalförbunden åta sig att samverka med 

medlemskommunerna och andra aktörer i delregionen, med övriga kommunalförbund och 

med Västra Götalandsregionen. Ett visst undantag finns vad gäller förstudier/analyser där 

500 tkr är undantagna per delregion utan att medfinansiering uppnås. Övriga villkor som 

anges i överenskommelsen återfinns i bilaga 1.  

2.  Genomförande 2021 
I den regionala utvecklingsstrategin lyfts betydelsen av att genomförandet integreras i 

ordinarie mål- och styrdokument. För Sjuhärad har här en delregional utvecklingsstrategi 

för området tagits fram. Vad gäller Fyrbodals kommunalförbund har de antagit en 

verksamhetsplan för 2021-2023 som utgör den delregionala genomförandeplanen och som 

ligger i linje med strategin. Även Skaraborg har under 2021 haft fokus på arbetet med att 

implementera strategin samt att ta fram en delregional utvecklingsstrategi. De har även 

påbörjat ett arbete att ta fram en kulturplan för Skaraborg. För Göteborgsregionen finns en 

strategisk inriktning för perioden 2021-2023 där sex utmaningar pekas ut och som ligger i 

linje med den regionala strategin. Därtill finns ett näringslivstrategiskt program 2018-2035 

som också bedöms ligga i linje med den regionala utvecklingsstrategin.  

2.1 Samordnare/processledare 
Inom ramen för DRUM-medlen finns en möjlighet att utöver att finansiera specifika 

insatser även en möjlighet att tillsätta delregional processledare/samordnare för att driva 

frågor kring bygga kompetens, stärka innovationskraften, miljö respektive kultur. Syftet är 

bland annat att skapa synergier, dra nytta av befintliga strukturer och att samverka med 

relevanta parter i Västra Götaland. Vissa nämndspecifika syften finns också. Dessa 

sammanfattas i bilaga 1.  

Det lyfts av flera i rapporteringen att det har varit ett uppstartsår. Vissa tjänster har inte 

varit tillsatta förrän under hösten och tid har lagts på att bland annat starta upp, skapa 

kontakter, delta i nätverk mm. Valet att fördela tjänsterna på en eller flera personer verkar 

också variera. Det finns en viss osäkerhet i underlagen då vissa inkluderar personer som 

inte medfinansieras av DRUM-medel, men som arbetar med området och ingår i 

delregionens genomförande av RUSen, medan andra endast tar upp de tjänster där VGR är 

medfinansiär via DRUM-medel.  

Sammanfattningsvis kan sägas att KF Fyrbodal tar i sin rapportering upp kostnader för 

personal kopplat till de fyra områdena. Med undantag av kompetensområdet har 

personerna anställts under året. Vad gäller Skaraborg tar kommunalförbundet i sin 

rapportering upp kostnader för personer kopplade till områdena miljö respektive kultur. KF 

Skaraborg anger att man har person/er på 100 procent för Stärka innovationskraften, men 

att dessa finansieras av medlemsavgifterna och inte DRUM.  Likaså har man ett projekt 

som avser Samverkansmodell för kompetensförsörjning i Skaraborg där bland annat 

utveckla metoder, rutiner samt styrning av samverkan inom kompetensförsörjning ingår. I 



Sjuhärad tar KF upp kostnader för alla fyra områden. Slutligen vad gäller 

Göteborgsregionen är 100 procent tjänst kopplat till miljö hos GR upptagen samt 50 

procent vid BRG för Stärka innovationskraften respektive Bygga kompetens.  

2.2 Fördelning av medel till insatser 
I redovisningen från delregionerna lyfts olika exempel på projekt och satsningar som 

medfinansierats (se bilaga 2). Detta är första året uppföljningsmallarna används vilket gör 

att det finns en viss skillnad i hur respektive KF/BRG tolkat frågorna. Det gör att det är 

svårt att jämföra mellan delregionerna.  

I en lista som också bifogas anges bland annat koppling till VG2030, Kulturstrategin 

respektive Klimat 2030 samt belopp av olika medfinansiärstyper. Utöver att det har funnits 

skillnader hur man tolkat frågor så ska det även påpekas att kommunalförbunden har olika 

förutsättningar samt olika delregionala prioriteringar, till exempel har GR respektive BRG 

inte ansvar för kulturmedlen så dessa ingår inte i figuren nedan över Göteborgsregionen. 

Vidare är DRUM-medlen endast är en begränsad del av deras bidrag till RUSens 

genomförande vilket också skapar viss problematik kring gränsdragning i vad som 

återrapporteras. Vidare återfinns hos delregionerna projekt som påbörjats före 2021 vilket 

gör att man inte automatiskt kan säga att en stor EU-finansiering är ett resultat av förra 

årets DRUM-medel.  

Figur 1: DRUM-medel fördelade på delregion och långsiktig prioritering, kulturstrategin 
respektive klimat/miljö (%).  

 

Som nämndes ovan skiljer sig det åt hur KF/BRG lämnar uppgifter om beviljade projekt. 

En viktig aspekt kopplat till tabellen ovan är att i några fall har koppling endast gjorts till 

klimat/miljö, men det är fortfarande så att satsningar kopplade till RUSens prioriteringar 

också kan ha en koppling till klimat/miljö. En kommentar vad gäller ovanstående figur är 

att i princip inga medel har taggats med koppling till RUS – Öka inkludering. Detta skulle 



kunna handla om såväl att dessa insatser medfinansieras med annat än DRUM-medel som 

att man valt att tagga en satsning på annan prioritering.  

I nedanstående tabell har specifikt lyfts ut de projekt där det anges ha en specifik koppling 

till Klimat 2030.  

Figur 2: DRUM-medel (tkr) till beslutade insatser 2021 med koppling till Klimat 2030.  

 

Kraftsamlingarna är viktiga delar i genomförandet av RUSen. I tabellen nedan lyfts hur 

man har sett på bidraget till kraftsamlingarna.  

Figur 3: DRUM-medel (tkr) till beslutade insatser 2021 fördelade på delregion samt 
områden för RUSens kraftsamlingar.  

 

 



Figur 4: Medfinansiering i beviljade DRUM-insatser 2021 fördelade per delregion och 
medfinansieringsaktörstyp.  

 

Vad gäller Göteborgsregionen saknades i vissa fall deras medfinansiering vilket gör att det 

blir stort fokus på DRUM-medlen i deras diagram. Vidare att notera har Fyrbodal och 

Sjuhärad har en förhållandevis stor andel från EU och övriga statliga medel. I 

sammanställningen har Skaraborg en förhållandevis stor andel från VGR övriga, vilket 

avser centrala VGR-medel (dvs inte DRUM-medel).  

2.3 Kommunal delaktighet 
I uppföljningsrapporterna lyfts att det finns ett kommunalt deltagande och överlag bedömer 

berörda kommunalförbund att delaktigheten är god. Det handlar bland annat om att det 

finns ett intresse att delta i nätverk samt i projekt. Utöver olika nätverk nämns även 

exempel på workshopar med kommunala representanter för att skapa ett deltagande i 

samband med framtagande av delregionala strategier. Det lyfts även i några rapporter en 

struktur kring beredning och förankring av projekt. Man ger konkreta exempel där man har 



en samverkan med olika kommunala representanter. Den etablerade strukturen kring 

samarbete man har gör att det kommunala deltagandet varierar utifrån område (kompetens, 

innovation osv). Det lyfts i någon rapport att det finns en viss projekttrötthet bland deras 

kommuner som i sig inte är kopplad till RUSen. Detta har man i det specifika fallet 

hanterat genom att arbeta i mindre grupperingar, om än minst tre kommuner och där de 

kommunala behoven är styrande. Utöver regelbundna träffar och nätverk ges exempel på 

insatser för att sprida kunskap om RUSen och dess genomförande, som också lyfts ge en 

ökad kommunal förankring. 

2.4 Tillvarata olika platsers förutsättningar 
I överenskommelsen anges att man i de insatser som genomförs ska utgå från olika platsers 

förutsättningar där städer, tätorter och landsbygd involveras i arbetet. Sammanfattningsvis 

lyfts i rapporterna olika insatser där man till exempel har utgått från kommunernas olika 

förutsättningar utifrån att de ligger i olika faser alternativt att geografin är en utgångspunkt. 

Det handlar till exempel om att utgå från den näringslivsstruktur som finns i delregionen 

och att samarbeta med de viktigaste aktörerna där samt utgå från det behov om 

kompetensförsörjning som finns. I en rapport lyfts att genom att ta tillvarata olika platsers 

förutsättningar känner sig kommunerna mer sedda och de har en möjlighet att utifrån 

helheten bidra med sina styrkor. Det lyfts här exempel på projekt där man utifrån 

lokalekonomiska analyser tittat på orters förutsättningar för utveckling. Ett annat område 

som lyfts där det finns behov av samverkan mellan kommuner och AF där den regionala 

nivån har en roll att minska dessa skillnader.  

Andra områden som nämns specifikt är i några rapporter är besöksnäring, gestaltad 

livsmiljö, strukturbildsarbetet och hållbar mobilitet. Ett specifikt område som också lyfts är 

etableringar utifrån att här behövs samarbete över kommunalförbundsområdena för att 

skap förutsättningar även för mindre orter.  

2.5 EU och nationella medel 
Överenskommelsen lyfter att det alltid ska undersökas om det finns en möjlighet att växla 

upp de delregionala utvecklingsmedlen med nationella program eller EU:s fonder och 

program. Vad gäller 2021 års rapportering är det olika aspekter som påverkar denna 

möjlighet. Det handlar till exempel om att strukturfondsprogrammen inte har startat upp, 

KF har rekryterat personer under året och då inte haft resurser för att generera en extern 

uppväxling inom vissa områden samt att projekt som startat/finansierats under 2021 startat 

före eller i början av 2021.  

Det lyfts projekt som har såväl medfinansiering från EU som nationell nivå vilket framgår i 

tidigare figur om medfinansiering. Flera av dessa är sådana som startade upp före 2021 

vilket därmed inte egentligen är kopplade till den aktuella överenskommelsen. Det lyfts en 

ambition i rapporterna att jobba med frågan utifrån nyttan för kommunerna. Det lyfts dock 

i någon rapport att det saknas stödresurser för att hantera större EU-projekt, men att man 

ser sin roll att delta i olika projekt samt i att vara ett stöd i att söka nationella medel.  

2.6 Samverkan med VGR 
I stort bedöms samverkan fungera bra, men det lyfts också att det är ett uppstartsår där 

framtagandet och utvärdering av ny överenskommelse genomförts. Här lyfts att detta har 

skett i nära samarbete och även att man lagt en grund för en ökad förståelse för respektive 



organisations behov och förväntningar. Det lyfts även att rutiner kring arbetssätt behöver 

sätta sig. Det gäller såväl mellan VGR och delregioner som mellan de olika delregionerna. 

Det upplevs i någon rapport att det finns brister i dialogen mellan strateger kopplat till 

beredningen av de olika nämndernas och kommunernas medel och handläggarna VGR. 

Här nämns att det för kultur och miljö funnits regionala möten och att detta saknas för 

innovationskraft. Att tjänstepersoner från VGR har deltagit på till exempel nätverksträffar 

bedöms vara positivt för dialogen mellan kommuner och VGR. Det lyfts dock att man inte 

alltid känner sig involverad i planeringsstadiet av ett projekt då delregionen blir involverad 

när beslut är tagna och att det då följer med förväntningar på delregionen att agera.  

Kopplat till samverkan lyfts i några rapporter att processledarna här har en viktig roll. 

Sedan har man sedan tidigare haft en som jobbat med området så lyfts kunskapen om 

regionen inte ha ökat, men däremot om tjänsten är ny lyfts i någon rapport att det inneburit 

att den kommunala delaktigheten, både på politisk nivå och tjänstepersons nivå har ökat 

och deras syn på regionen har förändrats på ett positivt sätt tack vare processledarnas 

aktiva samarbete med kommunerna.  

Det upplevs finnas en god dialog med VGR som ger synergieffekter samt skapar tillit och 

öppenhet. Det finns kvarvarande utmaningar, till exempel hur man ser på den ekonomiska 

redovisningen då man även har krav från sina medlemskommuner. Vidare lyfts behov av 

fördjupad och kontinuerlig dialog mellan kommun/VGR i vissa frågor (här nämns till 

exempel elektrifiering), samt att projekt har kommit till kommunalförbundens kännedom 

när allt är klart och endast medfinansiering önskas.  

2.7 Utmaningar och behov som lyfts kopplat till 
genomförandet 
Det är olika typer av utmaningar och behov som lyfts i rapporterna. Nedan är dessa 

sammanställda i en punktlista oavsett om det är en eller flera som lyft.  

 Dialog och samtal kring hur man ser på vissa områden, t.ex. miljöområdet 

och infrastruktur, utifrån lokala respektive regionala behov och perspektiv.  

 Inrättandet av finansieringslotsfunktionen för kultur har inte genomförts.  

 Hur kommunalförbund och VGR gemensamt kan arbeta gentemot 

aktörerna inom innovationssystemet (t.ex. gemensamma aktörsdialoger, 

finansiering och samverkan). 

 Skapandet av gemensamma forum för att skapa synergier och uppväxling. 

 Hitta en nivå/väg/form vad gäller arbetet med digitalisering. 

 Pandemin en fortsatt utmaning som gjort att vissa insatser blivit försenade. 

 Tillitsbaserad styrning kräver en viss dynamik i arbetet gentemot 

kommunerna.  

 Reformeringen av arbetsmarknadspolitiken och vilken roll kommunerna 

kommer ha i detta samt att få till en samverkansstruktur kopplat till 

fristående leverantörer. 

  



3. Genomförande per delregion 

3.1 Fyrbodal 
Sammanlagt har 25,2 mnkr av DRUM inkl kommunal/kommunalförbunds medel beviljats 

till insatser under 2021. Dessa har gått till såväl tjänster som specifika satsningar.  

Processledartjänster/samordnare 
Fyrbodal har redovisat tjänster för kompetens, näringsliv, kultur och miljö. Därtill tar de 

upp medel vad gäller projektekonom, projekt- och finansiering samt kvalitetssäkring av 

DRUM-medelshanteringen. Sammanlagt går cirka 4,6 mnkr av DRUM och kommunal 

medfinansiering till nämnda tjänster.  

Vad gäller tjänsten med koppling till Stärka innovationskraften har den legat på 20 procent 

under januari-oktober och därefter 80 procent. Tanken är att utöka ytterligare så att tjänsten 

blir 100 procent fördelad på tre personer. Man har under året bland annat fokuserat på att 

fram förslag på en näringslivsstrategi för Fyrbodals kommunalförbund, tagit fram och 

genomfört ett delregionalt företagsklimatprogram tillsammans med Svenskt näringsliv, 

fortsatt utveckling av satsningar kopplat till såväl entreprenörskap/nyföretagande (E-chain) 

som befintliga näringslivet (B-chain).  

Vad gäller tjänsten kopplat till Bygga kompetens har den varit på 100 procent. Fokus har 

legat på Kompetensråd Fyrbodal. Före 2021 var denna tjänst projektfinansierad. Den 

bedömning som lyfts är att behovet av flernivåsamverkan har ökat över tid, men detta är i 

sig inte kopplat till tjänsten. Olika insatser som genomförts kopplat till exempel kopplat till 

vuxenutbildningens yrkesvux och utveckling av arbetet i de branschspecifika 

kompetensråden och nystart av YH-nätverket. Man lyfter även till exempel Teknikcollege 

och Vård- och omsorgscollege. Mycket fokus har lagts på planeringsarbete och 

framtagande av projekt inom Kraftsamlingen Fullföljda studier. Man lyfter även att en stor 

satsning på informationsspridning inom området med t ex nyhetsbrev, artiklar, workshops 

och utbildningsinsatser har genomförts.  

 

Inom kulturområdet uppgår från augusti tjänsten till 100 procent fördelat på två personer. 

Prioritering har varit på flera delar såsom till exempel bibliotek och läsfrämjande kulturella 

och kreativa näringar, besöksnäring och platsutveckling, natur- och kulturarv och 

kulturmiljö samt gestaltad livsmiljö och offentlig konst. Man lyfter att man har kommit 

olika långt inom de olika prioriteringarna vilket gör att insatser och aktiviteter ser olika ut.  

Miljötjänsten är 100 procent i sin omfattning men tillsattes först i oktober. Vad gäller 

tjänsten har fokus legat på kommunernas klimatlöften; fossilfria transporter; industriell 

symbios samt kraftsamling elektrifiering. Prioritering på satsningar har legat på 

kraftsamling Cirkulära affärsmodeller och klimatfrågan i kombination med Fyrbodals 

resursbaser maritim och skoglig utveckling. Vidare lyfts även fossilfria och effektiva 

transporter och hållbar mobilitet i glesa geografier.  



Mervärde av delregionala tjänster 
Kopplat till mervärdet av de delregionala tjänsterna rapporterar kommunalförbunden att 

tjänsten Stärka innovationskraften bedöms ha bidragit till att den delregionala 

infrastrukturen stärkts. Näringslivsnätverket har blivit mer engagerade i delregionala frågor 

och kan diskutera utmaningar med ett delregionalt perspektiv. Det innebär också en 

möjlighet att skapa förutsättningar för ett gemensamt arbete då näringslivsutvecklarna i 

kommunerna får stöd i att lära känna det företagsfrämjande systemet och vice versa.  

Vad gäller kännedomen om regionens satsningar kopplat till Bygga kompetens bedöms 

detta inte ha ökat då man även tidigare har haft en tjänst för området.  

Kopplat till kulturområdet innebär tjänsten en möjlighet till att diskutera och processleda 

samverkan, behovsinventera och lyssna av, sammanställa riktad information och föra 

samtal till rätt nivå. Gemensam beredning har också vid behov genomförts med nätverken 

för näringslivsutvecklare samt samhällsplaneringschefer. Nätverken möjliggör en 

delregional samverkan och bedöms innebära att VGR på ett effektivt och samlat sätt kan 

komma i kontakt med kommunernas representanter. 

Miljötjänsten bedöms ha skapat en möjlighet till en utökad och fördjupad dialog med och 

mellan medlemskommunerna kring det miljö- och klimatstrategiska arbetet, samt utgöra en 

del av en bra stomme för att åstadkomma ett långsiktigt och än mer kraftfullt miljö- och 

klimatstrategiskt arbete i Fyrbodal. Man har även här kunnat satsa på att etablera en bra 

struktur för samarbete till exempel mellan kommunerna, mellan förbundets olika 

funktioner, VGR, samt med Energikontor Väst/Innovatum.  

Övriga satsningar 
Utöver medel till tjänster har sammanlagt 32 projekt och verksamheter beviljats medel. Av 

projekten är det 10 som har KF Fyrbodal som projektägare. Enligt rapportering har ett stort 

fokus legat på omställning med anledning av pandemin, till exempel Företagarhjälpen 

Fyrbodal, Modul 5 i Strömstad och Hållbar besöksutveckling Väst. Därutöver nämns i 

rapporteringen ett antal insatser och dess inriktning som man har arbetat med. En lista över 

beviljade insatser återfinns i bilaga 2.  

Figur 5: Fördelning (%) av DRUM-medel för projekt och tjänster i Fyrbodal per långsiktig 
prioritering, kulturstrategin respektive klimat/miljö 



 

 

Figur 6: DRUM-medel inkl kommunal/KF medel (tkr) till beslutade insatser Fyrbodal 2021 
per områden för RUSens kraftsamlingar.  

 

De insatser som rör flera kraftsamlingar är två projekt som är taggade med cirkulära 

affärsmodeller och elektrifiering samt en även med fullföljda studier.  

Figur 7: Fördelning per medfinansiärsaktör (%) för beviljade DRUM-insatser i Fyrbodal 
2021.  



 

Fyrbodal har flera projekt med såväl EU-medel som övrigt offentligt. En stor del av EU-

medel (ca 72 procent) är kopplade till VI-projektet som Folkhögskoleförvaltningen driver.  

Vad gäller projekt med övrig offentlig medfinansiering är det ett projekt (Ror i land, 

Rurala resor och resor i landsbygder) som tar största den delen.  

Kommunal delaktighet 
KF Fyrbodal lyfter att det har varit en stor kommunal delaktighet i projekten, men 

samtidigt upplevs en viss projekttrötthet vilket gör att det kan vara svårt för kommunerna 

att avsätta resurser till projekt. Detta lyfts dock inte vara specifikt för den nya RUSen utan 

något som funnits sedan tidigare och det gäller inte heller alla områden. För att arbeta har 

man i KF Fyrbodal skapat mindre grupperingar där de kommunala behoven är styrande, 

även om minst tre kommuner behöver vara delaktig för att få till en delregional karaktär.  

Antalet nätverksträffar har intensifierats. Digitala möten har ökat deltagandet i olika 

nätverk. I de utvärderingar som man har gjort visar att de som deltar i nätverksträffarna 

önskar en blandning av digitala och fysiska möten. Positivt lyfts att VGR sedan 2021 

deltagit i nätverksträffarna vilket bedöms ha varit bra för dialogen mellan kommuner och 

VGR. Beredning av ärenden sker i professionsnätverken och där är kommunerna delaktig i.  

Tillvarata olika platsers förutsättningar 
I rapporteringen lyfts olika projektsatsningar såsom Maritim Utveckling Bohuslän som 

bidragit till utvecklandet av mötesplatser för det lokala näringslivet vilket skapar 

förutsättningar för det företagsfrämjande systemet. Även Tur och Retur nämns som 

framgångsrikt.  

EU och nationella medel 
I och med svårigheter att rekrytera tjänsten som kulturnämnden medfinansierar har detta 

medfört att man inte haft resurser att kunna generera extern uppväxling inom vissa 

områden. KF har som mål en uppväxling med 5 och ligger enlig uppgift på 5,74.  
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Samverkan med VGR 
Att det är ett uppstartsår bedöms som tydligt. KF anser att det har fungerat väl i flera 

avseende, men förbättringsmöjligheter och då i huvudsak arbetssätten. Det upplevs här 

som att det finns brister i dialogen mellan strateger kopplat till beredningen av de olika 

nämndernas och kommunernas medel och handläggarna VGR. Man lyfter till exempel att 

det under året har VGR medfinansierat projekt i delregionen utan KFs kännedom och 

involvering. Detta skapar problem då kommunerna förväntar att KF är med.  

Arbetssätten mellan KF och övriga KF samt VGR behöver också utvecklas. Inom kultur 

och miljö har det under en längre tid funnits regionala möten men det saknas inom området 

innovationskraft. Inom kompetensområdet lyfts att man gärna hade sett till exempel 

Kompetensrådet Fyrbodal skulle kunna nyttjas som en form av remissinstans. 

I rapporten lyfts att man bedömer kraftsamlingarna Cirkulära affärsmodeller och 

Elektrifiering som otydliga från VGRs sida för att ett bra delregionalt arbete ska kunna 

etableras. Här ser man annars att dessa två kraftsamlingar kan komma bli områden där de 

vill etablera en bred samverkan mellan olika delar av förbundet och omgivande samhälle. 

Man ser även att kommunikation om vad regionen satsar på behöver förbättras och mer av 

samskapande efterlyses. 

Vad gäller miljö lyfts att funktionen nyligen är tillsatt och de olika förväntningarna inte 

bedöms som helt ”synkroniserade” och formerna för samskapande mellan VGR, 

medlemskommunerna och förbundet bedöms därför behöva utvecklas.  

Utmaningar och behov som lyfts kopplat till genomförandet  
Pandemin bedöms ha slagit hårt och inneburit att flera av processerna har stannat av även 

om deltagandet vid digitala möten har varit stort. Det finns här en oro att effekterna av 

pandemin kommer vara kvar längre än restriktionerna 

I rapporteringen lyfter KF att utmaningar finns kopplat till miljönämndens område då 

Fyrbodal lyfter att man arbetar bredare med miljöfrågan än vad som står i 

överenskommelsen.  

 

En utmaning som lyfts är att det finns förväntningar både från VGR och från kommunerna. 

Det är av vikt att förväntningarna överensstämmer och att inte volymen överstiger 

kapaciteten. Man upplever också att regionen tillsatt mer resurser internt och det medför än 

högre förväntan på delregionen.  

  



3.2 Sjuhärad 
Sammanlagt har 9,5 mnkr av DRUM-medel beviljats till insatser under 2021. Med den 

kommunala medfinansieringen uppgår medfinansieringen till 20,4 mnkr. Medlen har gått 

till såväl tjänster som specifika satsningar. I rapporten lyfts att en delregional 

utvecklingsstrategi har tagits fram och förankrats i nära samarbete med 

medlemskommunerna.  

Processledartjänster/samordnare 
KF Sjuhärad ha redovisat tjänster för Bygga kompetens, Stärka innovationskraften, 

Kultursamverkan och Klimat 2030. Därtill tar de upp medel vad gäller övergripande 

processledartjänst. Sammanlagt uppgår tjänsterna till cirka 3,5 mnkr av DRUM och 

kommunal medfinansiering.  

Den övergripande processledartjänst har bland annat handlagt inkomna 

projektansökningar, tagit fram förslag på fördelning av medel samt haft kontakt med 

projektägare. Man har även samordnat arbetet med den delregionala utvecklingsstrategin 

samt under våren 2021 arbeta med framtidsbild/strukturbild för Boråsregionen.  

Tjänsten med koppling till Stärka innovationskraften uppgår till 100 procent. Fokus ligger 

på delregionens fokusområde En innovativ konkurrenskraftig delregion. Inriktning är på 

samverkan och uppnå målet. Här lyfts till exempel att Business Region Borås har tagit 

fram prioriterade inriktningar i samarbete med kommunernas näringslivschefer samt att det 

pågår ett arbete att synliggöra Science Park Borås som en resurs för kommunerna. Flera 

andra insatser lyfts, till exempel möten och dialog med Sjuhärads innovationssystem. 

Processledarna leder även arbetet med Kompetensplattformen i Boråsregionen en 

tvärprofessionell grupp för hållbar tillväxt.  

Tjänsten kopplat till Bygga kompetens uppgår till 100 procent. De fokuseringar som varit 

under året är bland annat arbetet med området Strategisk Kompetensförsörjning för de åtta 

medlemskommunerna. Man lyfter även fram till exempel att kartlägga kompetensbehovet i 

regionen, träffar med organisationer/nätverk som arbetar med kompetensförsörjning hos 

arbetsgivare samt deltagande i regional samordningsgrupp för kompetensförsörjning. 

Kulturtjänsten uppgår till 100 procent och prioriteringar lyfts ske i linje med 

Kulturstrategin och den delregionala kulturplanen. Man lyfter exempel på genomförande 

som projekt som uppstart av Kulturarvsnätverk öppet nätverk mellan kommuner, region 

och civilsamhälle samt gemensamma nätverksmöten kultur och besöksnäring.  

Tjänsten med fokus på miljö omfattar totalt 100 procent. Olika prioriteringar som gjorts, 

till exempel samordna nätverket för miljöstrategisk samverkan där aktuella frågor lyfts, så 

som Klimat 2030. Vidare har man genomfört projektet Fossilfri Boråsregion.  

Mervärde av delregionala tjänster 
Ett mer övergripande mervärde som lyfts i rapporteringen är att man ser en ökad insikt av 

det regionala utvecklingsarbetet och en ökad kommunal förankring av RUS. 



Specifikt vad gäller Stärkt innovationskraft har tjänsten bidragit till att arbeta för att alla 

kommuner samverkar mot samma mål och ställer sina resurser till förfogande för 

processerna. Samarbetet med till exempel Science Park Borås och Högskolan i Skövde har 

fördjupats och lett till nya samarbeten. Fler mervärden är att nya samarbetsområden inom 

elförsörjning och laddinfrastruktur har skapats. Den politiska närvaron bedöms markant 

har ökat i och med möjligheten till webbinarier. Vidare anges att kommunalförbundet har 

stärkt sin roll som drivande i att stärka innovationskraften och numera deltar en 

tjänsteperson från VGR på mötena med de kommunala näringslivscheferna.  

De delregionala mervärdena vad gäller tjänsten kopplat till Bygga kompetens handlar om 

stärkt samordning och samverkan mellan kommuner och kommunalförbund. 

Gemensamma insikter har skapats och större förståelse har blivit effekten. Kännedomen 

om regionens och delregionens roller och satsningar bedöms ha ökat. En ökad samordning 

med processledare för Stärka innovationskraften lyfts också generera bra effekter.  

Vad gäller kulturområdet lyfts mervärdet handla om det samarbete som genomförs med de 

andra delregionerna och VGR som bygger förtroende och möjliggör för kommunerna att 

föra fram sina utmaningar och framgångsvägar.  

Genom nätverket miljöstrategisk samverkan finns en kanal att lyfta aktuella frågor. Här 

samlas även kunskap, reflektioner och åsikter kring hur det delregionala arbetet ska möta 

det nationella, regionala och kommunala arbetet. Samverkan mellan kommunerna har även 

ökat samt kunskap har kunnat delas mellan kommuner, kommunalförbund och regionen.  

Övriga satsningar 
Utöver medel till tjänster har sammanlagt 23 projekt och verksamheter beviljats medel. I 

rapporteringen nämns ett antal insatser och dess inriktning som man har arbetat med. En 

lista över beviljade insatser återfinns i bilaga 2. Av projekten är det fem som har KF 

Sjuhärad som projektägare.  

Figur 8: Fördelning (%) av DRUM-medel för projekt och tjänster i Sjuhärad per långsiktig 
prioritering, kulturstrategin respektive klimat/miljö.

 



Figur 9: DRUM-medel (tkr) till beslutade insatser Sjuhärad 2021 per områden för RUSens 
kraftsamlingar.  

 

De insatser som rör flera kraftsamlingar är processledartjänster och projekt. Särskilt är det  

cirkulära affärsmodeller och elektrifiering som avses.  

Figur 10: Fördelning per medfinansiärsaktör (%) för beviljade DRUM-insatser i Sjuhärad 
2021. 

 

Utöver VGRs och kommunalmedfinansiering är det förhållandevis stor andel från EU 

respektive övrigt statliga. Det är Högskolan Borås projekt Smart Textiles & Do Tank har 

denna medfinansiering.  

Kommunal delaktighet 
Boråsregionen lyfter att man har haft ett stort engagemang och aktiv medverkan i 

processen och de har arbetat med drygt 20 nätverk med kommunala chefer kring målen i 

den delregionala utvecklingsstrategin som samspelar med RUSen. En analys av processen 
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säger att det här arbetssättet med hög kommunal delaktighet i samband med remissen av 

RUSen och strategin för Sjuhärad har varit lyckad och bidragit till fördjupat samarbete 

mellan förbundet och kommunerna inom regional utveckling. Förståelsen för regional 

utveckling och flernivåsamverkan bedöms ha ökat betydligt och kommunernas möjlighet 

att påverka mål och riktningar har också ökat i jämförelse med föregående programperiod.  

I samband med presentationer och workshops i kommunerna har förbundet fått möjlighet 

att informera om regionens verksamheter. Man lyfter en hög närvaro av både 

tjänstepersoner, politiker och samarbetspartner på sina sk. MiniFokus vilket inte har skett i 

samma utsträckning tidigare. Syftet med webbinarierna är att skapa tvärsektoriella samtal 

över verksamhetsgränser, skapa delaktighet i utvecklingsarbetet samt ge insikter och 

kunskap både mellan delregion, kommuner, och viktiga samarbetspartners.  

I rapporteringen lyfts att i de projekt där processledare är aktiva och drivande är den 

kommunala närvaron hög och engagerad. Stor vikt läggs vid kommunal förankring och 

delaktighet. I dessa samarbeten är alla åtta kommuner representerade och deltar i 

aktiviteter och prioriteringar. Den kommunala delaktigheten i de externa 

utvecklingsprojekten varierar.  

Tillvarata olika platsers förutsättningar 
Att ta tillvarata olika platsers förutsättningar lyfts i rapporteringen ha bidragit till att 

kommunerna känner sig mer sedda och att de kan bidra som en viktig del i helheten utifrån 

sina styrkeområden och möjligheter.  

I rapporteringen lyfts även att det var en stor utmaning för Boråsregionen när förfrågan om 

att etablera en batterifabrik i området kom från Volvo/NorthVolt och senare under hösten 

Logistea/Freyr. Man lyfter att i den här typen av insatser behöver en samverkan ske mellan 

regionen och övriga förbund.  

I rapporten lyfts att man även exempel på insatser där man arbetat särskilt med 

kommunernas olika förutsättningar, t.ex. nämns här Fossilfri Boråsregion och projektet 

LEA-lokalekonomiska analyser. Man lyfter även att man arbetar med hållbar mobilitet i 

glesa strukturer, som också varit en inriktning i strukturbildsarbetet.  

EU och nationella medel 
Att generera EU och nationella medel bedöms ha varit svårt. De lyfter exempel på projekt 

som lyckats erhålla EU-medel, men lyfter att man inte har stödresurser att hantera större 

EU-projekt av egen kraft utan att man snarare deltar. Man har även lagt resurser i form av 

tid att vara ett stöd att söka nationella medel.  

Samverkan med VGR 
De upplever att samarbetet fungerar mycket bra i linje med intentionerna i 

överenskommelsen. Förbundet har fått ett större ansvar för helheten i genomförandet. 

Framtagning av en ny överenskommelse genomfördes i nära samarbete och det la grunden 

för en ökad förståelse för respektive organisations behov och förväntningar. Det finns en 



tillit och öppenhet i samarbetet. Motivationen att driva utvecklingsprojekt och ta initiativ 

till samarbeten med både regionen och förbunden har ökat.  

Det finns en utmaning i att deras uppdrag handlar såväl om regionala och kommunala 

nivån och de förväntningar som därmed skapas, samtidigt som förbundet saknar mandat att 

fatta beslut över kommunerna. Den kommunala delaktigheten, både på politisk nivå och 

tjänstepersons nivå bedöms ha ökat och deras syn på regionen har förändrats på ett positivt 

sätt tack vare processledarnas samarbete med kommunerna. Arbetsgruppen med 

representanter från region och förbunden Fyrbodal, Skaraborg och Boråsregionen har 

betytt mycket för det ökade engagemanget.  

Utmaningar och behov som lyfts kopplat till genomförandet  
De utmaningar som lyfts är bland annat hur uppdraget att inrätta en 

finansieringslotsfunktion för kultur ska ske. Under våren diskuterade en arbetsgrupp med 

kulturchefer förväntningar och behov kopplade till funktionen. En grundläggande förstudie 

genomfördes under hösten. Processen resulterade i en rapport som ska presenteras för 

kulturnätverken och den politiska beredningen vinter/vår 2022.  

Andra utmaningar har lyfts i arbetsgruppen med regionen och övriga kommunalförbund, 

till exempel hur ska kommunalförbunden och regionen jobba med aktörerna inom 

innovationssystemet framöver, ska man lyckas få till gemensamma aktörsdialoger, 

finansiering och samverkan, hur kan aktörerna och deras regionala uppdrag synliggöras 

samt vilka forum för utvecklingsfrågor behöver våra strateger/processledare som är 

kopplade till Överenskommelsen ha för att vi ska skapa synergier och uppväxling i arbetet.  

De lyfter i sin rapportering att fördelningen av delregionala utvecklingsmedel 2022 mellan 

processledning och samverkansprojekt som drivs av externa aktörer kommer balanseras 

men det finns frågor och viss oro kring vad som sker från 2023 och här finns behov av 

dialog och samsyn mellan region och förbund hur fördelning och prioriteringar ska ske på 

bästa sätt för att uppfylla målen i RUSen. 

En kvarstående utmaning är samsynen kring den ekonomiska redovisningen. Det är en 

utmaning att jämka olika behov och förutsättningar, skapa samsyn och skapa ett mervärde 

som alla kommuner känner. Behoven de fortsatt ser kopplat till genomförande av 

processledartjänsterna framgent är fortsatt att ha möjlighet att anpassa oss efter lokala 

förutsättningar.  

Specifikt kopplat till Stärka innovationskraft lyfts att Boråsregionen saknar en regional 

samordningsgrupp för näringslivsutvecklingsfrågor. Det finns en grupp för etableringar där 

man träffas region och kommunalförbund för utbyte av erfarenheter och för att identifiera 

gemensamma behov och satsningar. Man lyfter i rapporteringen att det vore önskvärt med 

ett regionalt initiativ inom näringslivssamverkan i Västra Götaland. Det finns även ett stort 

behov regional samordning och kraftsamling kring stora etableringar i Västsverige där den 

strukturomvandling som pågår till ett fossilfritt samhälle påverkar hela regionen och lokala 

processer sker för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle.  



Vad gäller området Bygga kompetens lyfts som önskvärt en ännu större samverkan mellan 

delregioner inom området, vilket har resulterat i tidsplan för regelbundna möten.  

 

 

 



3.3 Skaraborg 
Sammanlagt har 12,5 mnkr av DRUM-medel beviljats till insatser under 2021. Dessa har 

gått till såväl tjänster som specifika satsningar. Med den kommunala medfinansieringen 

uppgår medfinansieringen till 26,8 mnkr. I rapporten lyfts att en delregional 

utvecklingsstrategi har tagits fram och förankrats i nära samarbete med 

medlemskommunerna. Vidare har man även påbörjat ett arbete med att ta fram en 

kulturplan för Skaraborg har också påbörjats. 

Processledartjänster/samordnare 
KF Skaraborg har redovisat tjänster för miljö och kultur. Därtill ska läggas att man även 

har ett projekt med koppling till kompetensförsörjning. När detta är avslutat kommer en 

processledartjänst för kompetens att tillsättas. Man har även en tjänst på 100 procent med 

koppling till Stärka innovationskraften. Finansiering av denna tjänst görs dock via 

medlemsavgifter och inte DRUM. Detta gör att cirka 2,1 mnkr har tagits upp med koppling 

till DRUM och kommunal medfinansiering vad gäller tjänster. Här ingår då inte varken 

kompetens eller innovation.  

Vad gäller innovationskraften lyfts i rapporteringen att fokus har under året bland annat 

legat på företagsklimat, kompetensförsörjning, inflyttarservice och Business Region 

Skaraborg. Vidare sker ett gemensamt arbete med Skaraborgs näringslivschefer.  

Genom projektet Komptensforum Skaraborg har man tagit fram sin första 

kompetensanalys som föregicks av kartläggning av behovet i flertalet sektorer och 

branscher. Tre kritiska kompetensutmaningar pekas ut: Omställning, 

matchningsproblematiken och förbättrad samverkansstruktur med definierade roller och 

ansvar. Fokus under året har varit tillverkande industri och besöksnäring. Även olika 

samarbeten lyfts upp, till exempel mellan Kommunalförbundet och IDC.  

Vad gäller kulturtjänsten uppgår den till 100 procent och fokus på att genomföra 

kulturpolitiska dialoger. Vidare har det varit fortsatt dialog kring samverkan samt 

möjliggörande av erfarenhetsutbyte mellan delregionala/regionala KKN-projekt. Man 

medverkar även i ett nationellt nätverk för KKN. I rapporteringen lyfts att mycket tid har 

gått till att sätta den interna strukturen för regional utveckling och det värde kulturen kan 

bidra med.  

När det gäller miljömedlen har man i rapportering lyft fram att en tjänst på 50 procent har 

särskild fokus på kraftsamling Elektrifiering och en på 50 procent med fokus på klimat. 

Vad gäller just elektrifiering har fokus under året varit att inom projektet BEKS (BEKS, 

Business, Elnät och kommuner i Skaraborgssamverkan) arbeta med att skapa en arena för 

utveckling av energisystemen i Skaraborg som möjliggör både omställning och till 

exempel nya etableringar. På den basen etableras nu ett arbete där utveckling av 

energisystemen baserat på bland annat ny samverkan med kommunernas 

samhällsplanering och digitalisering av beslutsstöd skall drivas. För detta har man sökt 

nationella medel.  



För klimatdelen har det handlat om att stötta kommunerna kopplat till deras klimatlöften. 

Nätverksträffar har genomförts för att utbyta erfarenheter och ge inspiration. Vidare lyfts 

bland annat att det nu finns relationer till ett nätverk med alla energibolag i delregionen. 

Utöver det bedöms det nu finnas fördjupade kunskaper om omställningen hos både 

samhällsbyggnadschefer, kommunchefer och direktion. Tjänsten bidrar också i processer 

som drivs av både länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.  

Mervärde av delregionala tjänster 
Specifikt för Stärka innovationskraften lyfts att ett mer utvecklat samarbete med VGR, 

särskilt nämns RUNs kontaktperson som deltagit i nätverksträffar och därmed stärkt 

närvaron från VGR till kommunerna och vice versa. Likaså har man gemensamt gjort en 

satsning på att få fler företag i Skaraborg att söka FoU-kort. Vidare har man på 

besöksnäringssidan arbetat med spridning av utbildningsinsatser och information om 

Hållbarhetsklivet från Turistrådet Västsverige. Det lyfts som viktigt att KF och VGR 

arbetar tillsammans även om man utgår från olika kontexter/sammanhang.  

Vad gäller kompetensområdet är det en stärkt dialog mellan VGR, kommunerna och 

samverkansorganisationer i Skaraborg som ger mervärdet utifrån behovet av en samlad 

kompetensberedskap. Argumenten handlar till exempel om ett ökat tryck vad gäller 

företagsetableringar, men även expansioner i befintliga näringslivet samt behov utifrån 

kompetensomställning i offentlig sektor. Direkta åtgärder för besöksnäringens 

kompetensförsörjning är behovskartläggning hos företagen via projekt Fenixz samt 

återuppstart av Besöksnäringsbranschrådet i samarbete med Arbetsförmedlingen och 

Visita.  

Kulturtjänsten lyfts möjliggöra korsbefruktning och synergieffekter. De senaste två åren 

har man samlat olika KKN-projekt för att skapa en samverkan och gemensam 

handlingskraft. Detta bedöms ha lett till att projekt har samskapat seminarier, 

programpunkter och värde för företagen mycket mer resurseffektivt, samt att de inte har 

varit ensamma. Större mervärde har kunnat skapas genom att samla ihop olika initiativ 

samt att man når en större geografisk yta och nya samarbeten över gränserna.  

När det gäller miljöområdet är det delregionala värdet som lyfts kopplat till kommunernas 

klimatlöften att VGR/länsstyrelsen hade direktkontakt med samtliga kommuner. För att 

komma närmare kommunerna har den delregionala nivån, via de 4 kommunalförbunden, 

etablerats. 

Övriga insatser 
Utöver medel till tjänster har 17 projekt och verksamheter beviljats sammanlagt nästan 

11,5 mnkr. I rapporteringen nämns exempel på ett antal insatser och dess inriktning som 

man har arbetat med. Av projekten är det fem som har KF Skaraborg som projektägare. 

Alla medfinansierade insatser återfinns i bilaga 2.  

 

 



Figur 11: Fördelning (%) av DRUM-medel för projekt och tjänster i Skaraborg per långsiktig 
prioritering, kulturstrategin respektive klimat/miljö  

 

Figur 12: DRUM-medel (tkr) till beslutade insatser Skaraborg 2021 per områden för 
RUSens kraftsamlingar. 

 

Även om figuren ovan endast på medel kopplat till kraftsamling Elektrifiering har man i 

rapporten lyft att såväl fullföljda studier som elektrifiering har dominerat.  

 

 

 

 

 

 



 

Figur 13: Fördelning per medfinansiärsaktör (%) för beviljade DRUM-insatser i Skaraborg 
2021.  

 

Vad gäller medfinansiering efter kommunala/kommunalförbund respektive DRUM-medel 

är VGR centrala medel den största medfinansiären. Man har beviljat sju projekt som också 

har centrala VGR-medel. Det gäller till exempel förlängning av Smart Agri (AgroVäst 

Livsmedel AB) och två projekt vid EDCS resurscentrum (EDCS ekonomisk förening).  

Kommunal delaktighet 
Delaktigheten lyfts i rapporteringen som god, dels genom de nätverk och träffar som man 

har. Alla kommunalförbundets insatser bereds i nätverk för att säkerställa förankring. 

Likaså i de projekt som involverar kommunerna.  

Tillvarata olika platsers förutsättningar 
I rapporteringen lyfts exempel kopplat till kompetensförsörjning, till exempel 

Inflyttarservice, som en viktig del för att möta lokala behov. Skaraborg är en tillverkande 

region och därmed har satsningar kopplade till ASSAR en stor betydelse för näringslivet, 

särskilt kopplat till fordonsindustrin. Likaså har Högskolan Skövde och Science Park 

Skövde en stor betydelse för den lokala utvecklingen.  

Inom besöksnäringen lyfts Platåbergens Geopark som en strategisk satsning där platsen 

(bergens) förutsättningar utnyttjas och projektet har väsentligt bidragit till att öka 

chanserna för att platåbergen ska bli Sveriges första UNESCO Geopark.  

Vidare anges att projektet Rurban Studio möjliggjorde för fyra mindre kommuner att 

tillsammans med arkitekter och/eller konstnärer upparbeta nya metoder och arbetssätt för 

gestaltning av miljöer utanför tätorter. Projektet har lett till att 3 av kommunerna fortsätter 

att förnya och utveckla de arbetssätt över sektorsgränser som utvecklades i projektet. 

25%

21%

5%

29%

4%

12%

4%
DRUM-medel 2021

VGR

Övriga Statliga

Kommuner/kommunalförbu
nd

EU

Övrigt offentligt

Privat finansiering



EU och nationella medel 
I rapporten lyfts att det finns mer att utföra här. En ny finansiering- och projektkoordinator 

som ska rekryteras anges komma kunna bidra till mer extern uppväxling framöver.  

Samverkan med VGR 
Flernivåsamverkan och det nya gemensamma arbetssättet har varit bra och samverkan har 

förbättrats och ökats under det gångna året. Genom att det nu finns en kontaktperson vid 

KF bidrar detta till ökad samverkan mellan VGR, kommunalförbund och kommun. 

Kontaktpersonens deltagande i nätverk lyfts som väldigt positiv. VGR upplevs/är mer 

närvarande än tidigare.  Representanter från VGR deltar regelbundet i olika nätverk/forum. 

I rapporten lyfts att KF och VGR inte har lyckats med att hitta rätt väg/form/nivå inom 

området Digitalisering. Deras bedömning är att det skulle behövas en dedikerad resurs för 

att koordinera olika insatser och aktiviteter inom digitalisering.  

Utmaningar och behov kopplat till genomförandet 
När det gäller såväl utmaning och behov lyfts särskilt delregional/kommunal 

statistik/underlag. Det gäller alla områden, till exempel hade man gärna sett att VGRs 

enhet Samhällsanalys deltar i en analysgrupp inom Skaraborgs kompetensplattform. Det 

finns även behov av delregionala analyser och rapporter rörande till exempel 

kulturdeltagande, KKN och liknande.  

Vidare lyfts även utmaningar och behov framöver kopplat till arbetet med utveckling av 

energisystem, baserat på både krav på kommunala energiplaner, energibolagens 

nätutvecklingsplaner och höga ambitioner för elektrifiering av transportsektorn, 

industriella etableringar med mera skapar en komplex kontext där god processledning är 

helt nödvändigt. Man lyfter i sin rapport att mer kunskap behövs. Behoven lyfts som 

mycket stora, och utvecklingsmognaden hos berörda aktörer bedöms delvis som låg, 

eftersom det rör sig om helt nya utmaningar.  



 

 

 

3.4 Göteborgsregionen (GR och BRG) 
Sammanlagt har 18,5 mnkr av DRUM-medel beviljats till insatser under 2021. Dessa har 

gått till såväl tjänster som specifika satsningar. Kopplat till uppföljningen av DRUM-medel 

inkommer GR respektive BRG med var sin rapport. Inom ramen för dessa lyfts 

problematiken kopplat till gränsdragningen då DRUM-medel endast är en mindre del av 

verksamheten vid GR respektive BRG och andra insatser som inte medfinansieras av 

DRUM också bidrar till den regionala utvecklingsstrategin. Vidare ingår inte de 

delregionala medlen från kulturnämnden i rapporten då dessa inte ligger på GR respektive 

BRG. Under 2022 kommer dessa medel föras över till GR.  

För Göteborgsregionens kommunalförbund finns en strategisk inriktning för perioden 

2021-2023 där sex utmaningar pekas ut och som ligger i linje med den regionala strategin. 

Business Region Göteborg (BRG) har i sin tur pekat ut nio utmaningar i sin 

verksamhetsplan.  

Processledartjänster/samordnare 
GR har redovisat en tjänst med koppling till klimat och BRG har redovisat tjänster för 

Kompetens och Innovation. Sammanlagt har cirka 3 mnkr tagits upp för tjänster koppling 

till DRUM. Därutöver finns naturligtvis ett flertal tjänster som finansieras på annat sätt vid 

såväl GR som BRG.  

Tjänsten för klimat (GR) uppgår till 100 procent. Året lyfts som ett uppstartsår för att hitta 

formerna och för att se hur tjänsten ska se ut. Det har bland annat inbegripit stöd och dialog 

kring kommunernas klimatlöften, samordning av miljömiljonen-projekten, sakkompetens i 

projekten och andra delregionala planeringsprocesser mm.   

Tjänsten kopplat till Stärka innovationskraften har fokus på innovationskraft, regional 

samordning, ta fram handlingsplaner samt vara delaktig i aktiviteter som sker på i 

Göteborgsregionens kommuner. Fokus har legat på att arbeta i respektive kommun med att 

engagera respektive lokal upphandlingsenhet i arbetet. Det handlar om hur man bedriver 

upphandlingsarbete där näringslivets innovationer tas tillvara i högre grad. BRG arbetar 

även nära företagen och bidrar med att göra företagen mer konkurrenskraftiga.  

Vad gäller kompetens uppgår tjänsten till 50 procent och handlar bland annat om att ta 

fram handlingsplaner och vara delaktig i arbetet kopplat till kompetensförsörjning och 

regional samordning. Likaså att koordinera och stödja delansvariga förvaltningar, bolag 

och kommuner. Fokus för BRG har legat på att stötta kommuner med att samordna arbetet 

med kompetensförsörjning. Det är bland annat prioriterat att bidra till 

kompetensomställning, matchning och underlätta för utsatta gruppers etablering på 

arbetsmarknaden.  

Mervärde av delregionala tjänster 
I rapporteringen lyfts att det finns ett mervärde i att innovation är prioriterad både på 

regional och delregional nivå så att det finns en tydlig röd tråd och effektivitet i arbetet.  
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Mervärdet sker inom ramen för kompetensnavet, kompetensråd och branschspecifika råd 

där många olika aktörer deltar. I och med en ökad samsyn och delaktighet har också en 

ökad samsyn och förståelse av flernivåsamverkan ökat. Likaså bedöms kännedomen om 

vad regionen satsat på ökat.  

En utmaning kopplat till miljöfrågor är att klargöra för kommuner vilka aktörer som har 

vilka uppdrag och ansvar. Det delregionala mervärde som lyfts fram i rapporteringen 

handlar om dialogen med kommunerna och att det tydliggör ansvar och roller.  

Kommunerna anges uppleva att de får samma information från olika håll 

Övriga insatser 
Utöver medel till tjänster har sammanlagt 22 projekt och verksamheter beviljats medel. I 

rapporteringen nämns ett antal insatser och dess inriktning som man har arbetat med, en 

sammanställning över dessa återfinns i bilaga 2. GR respektive BRG är projektägare för 

alla insatser.  

Pandemin lyfts ha påverkat förutsättningarna där BRG lyfter att en del utvecklingssprång 

ha påskyndats medan andra helt har ställt om. Det finns kopplat till detta ett behov av 

flexibilitet även om övergripande målsättningar och prioriteringar kvarstår.  

BRG lyfter att flertalet av de initiativ som nu sker i bred samverkan såväl driver på 

utvecklingen som möjliggör lösningar på samhällsutmaningar, till exempel Gothenburg 

Green City Zone där staden samverkar med näringsliv och akademi för att lösa ett 

utsläppsfritt transportsystem i städer. Ett annat exempel där flernivåsamverkan resulterat i 

strategiskt viktiga resultat är möjliggörandet av Volvo/Northvolts etablering av 

batterifabrik i Göteborg. Även om etableringen i dag inte påverkades av DRUM-medlen så 

kan samarbetet på flera års sikt påverkas och nya projekt/insatser kan då finansieras av 

DRUM. Här lyfts att långsiktiga satsningar som görs i bred samverkan är en 

framgångsfaktor 

Figur 14: DRUM-medel (tkr) Göteborgsregionen fördelade på långsiktig prioritering, 
kulturstrategin respektive klimat/miljö.  
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Figur 15: DRUM-medel (tkr) till beslutade insatser Göteborgsregionen 2021 per områden 
för RUSens kraftsamlingar. 

 

  

Figur 16: Fördelning per medfinansiärsaktör (%) för beviljade DRUM-insatser i 
Göteborgsregionen 2021.  

 

I rapporteringen framgår inte olika medfinansiärer, därav är DRUM-medlen dominerande i 

figuren ovan.  

 

Kommunal delaktighet 
Göteborgsregionens kommunalförbund lyfter att det finns en hög grad av medverkan från 

kommunerna då de aktuella frågorna är prioriterade på såväl regional, delregional som på 

lokal nivå. Det innebär att intresset för att delta i de genomförda insatserna har varit stort. 

Genom att delta med olika personer från GRs olika chefsnätverk i det regionala samrådet 

78%

15%

11%

DRUM-medel 2021

Kommuner/kommunalförb
und
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för samverkan mellan AF och kommuner bedömer de uppnå en god spridning av 

kompetens med också en bred förankring. När det gäller miljömedlen har kommunerna 

deltagit eller erbjudits delta i olika projekt och insatser, till exempel man har vänt sig till 

lärare på högstadiet och gymnasiet vad gäller GRs Klimatlyft, upphandlare och 

miljöstrateger har deltagit på seminarier och utbildningar kopplat till upphandling samt en 

arbetsgrupp kopplat till jordbruksmark.   

BRG lyfter också en god medverkan och ett stort intresse. Flertalet nätverk har 

regelbundna möten och samverkar. Tio kommunvisa dialoger har genomförts 2021 för att 

lyssna in respektive kommuns behov och utmaningar. Flera workshops för att harmonisera 

det näringslivsstrategiska programmet har hållits. Verksamhetsplanen för 2022 togs fram 

tillsammans med de tretton kommunernas näringslivschefer. De lyfter att det 

näringslivsstrategiska programmet upplevs ha ökat samverkan utifrån den gemensamma 

målbilden.  

Tillvarata olika platsers förutsättningar 
GR upplever fortsatta skillnader i hur den lokala samverkan mellan kommuner och Arbets-

förmedlingen fungerar. Den regionala strukturen bidrar till att minska skillnaderna, genom 

enhetligt informationsflöde och strukturer för kommunikation- Kring miljömedlen fungerar 

det väl att arbeta tillitsbaserat så att lokala/delregionala förutsättningar kan tillgodoses. 

BRG lyfter att inom projektet Cirkulära affärsmodeller för gröna näringar är en del att ta 

fram beslutsunderlag för var ett multifunktionellt växthus kan uppföras. Växthuset ska 

kunna omhänderta spillvärme från till exempel serverhallar och samtidigt vara med 

mötesplats för kunskapsutveckling och för att kunder och matproducent skall komma 

närmare varandra.  

I rapporteringen från BRG lyfts betydelsen av Göteborg för hela regionen kopplat till 

omställningen både vad gäller elektrifiering, digitalisering och cirkulära affärsmodeller. 

Både genom staden som organisation som har en viktig roll som kravställare, behovsägare 

och möjliggörare, och genom det näringsliv som ofta finns centrerat i staden och som 

attraherar FoU-investeringar, kompetens och är innovatörer av framtidens lösningar.  

EU och nationella medel 
BRG lyfter att de i möjligaste mån och när tillfälle ges växlar de upp sina insatser med EU-

medel. Några projekt i övrigt exemplifierar flernivåsamverkan genom samverkan med 

aktörer i de övriga delregionerna för samordnade insatser i hela Västra Götalandsregionen. 

Som GR lyfter upp påverkas läget av att det är ”mellan programperioder”. Man har dock 

haft ett projekt kopplat till kompetensförsörjning inom offentlig sektor genom t.ex. ESF-

finansierade projektet BROS (branschråd inom offentlig sektor). Man ser dock att det finns 

stora möjligheter att framöver skapa en uppväxling mellan och av DRUM-medel och andra 

finansiärer. Deras uppfattning är än större möjligheter att få olika former av finansiering att 

samverka och därigenom växlas upp och skapa än mer nytta för kommunerna. Vad gäller 

miljömedlen har GR ännu inte tagit vara på möjligheten att söka externa medel ännu.  
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BRG lyfter att Interreg, ESF och ERUF gällande samprojekt för Innovationskraft, 

Kompetensförsörjning och omställning. Flera projekt är under utveckling tillsammans med 

parter i hela norra Europa inom tex Interreg, Horizon mm.  

Samverkan med VGR 
Samarbetet upplevs fungera väl även om pandemin inneburit att man inte har kunnat ha 

fysiska möten. Det pågår dialoger kopplat till samverkans-strukturen med 

Arbetsförmedlingen samt möjligheten att dra erfarenheter från arbetet i GR till övriga 

delregioner. Vad gäller klimatmedlen har fokus framförallt legat på den nya tjänsten.  

Samverkan mellan BRG – VGR upplevs fungera bra där VGR som samarbetspartner och 

medfinansiär är en viktig nyckelspelare i den omställning som nu pågår/kommer krävas 

och som möjliggör en sammanhållen dialog.  

Det lyfts av BRG att det finns ett behov att inom deras elektrifieringsguppdrag skapa 

fördjupad och kontinuerlig dialog mellan Göteborg Stad och VGR för att hålla samman 

hela den regionala utvecklingen till ett elektrifierat transportsystem. Så även inom 

initiativet Gothenburg Green City Zone där Västtrafik behöver vara involverade då 

kollektivtrafik är en stor del av lösningen. De lyfter att större städers roll i omställningen 

behöver finnas tydligt i den regionala kontexten.  

Utmaningar och behov som lyfts kopplat till genomförandet  
En utmaning kopplat till kompetensfrågor är den pågående reformeringen av 

arbetsmarknadspolitiken. Det kvarstår till exempel frågor kring kommunernas roll och det 

är även betydelsefullt att få till en samverkansstruktur som även innefattar de fristående 

leverantörerna och som förväntas bli en allt viktigare aktör i arbetet. 

Pandemin bedöms fortfarande påverka kommunerna att engagera sig i vissa projekt även 

om det i andra delar haft positiva effekter att många möten och seminarier har genomförts 

digitalt. Men till exempel Göteborgsregionens klimatlyft har inte kunnat genomföras 

fysiskt som det var tänkt som en konsekvens av pandemin. Projektets innehåll håller på att 

digitaliseras och är därför något försenat.  

BRG lyfter att några kommuner väljer att inte mäta/följa upp sitt arbete inom det 

näringslivsstrategiska programmet. Det är ett medvetet val då man vill tillämpa 

tillitsbaserad styrning. Det skapar en annan dynamik i arbetet. Infrastrukturfrågor kan möta 

hinder då respektive kommun prioriterar sin egen infrastruktur. Det kan ge utmaningar för 

det regionövergripande arbetet. Utmaningar och behov kopplat områden för de 

delregionala tjänsterna 

Vad gäller stärka innovationskraften lyfts att det finns ett behov av fokus och stöd kring 

innovation då alla kommuner inte har lika mycket erfarenhet till innovation som är starkt 

kopplat till forskning och utveckling i företag och på högre utbildning.    



 

 

 

Bilaga 1: Villkor i överenskommelsen 
Övriga villkor som anges i överenskommelsen mellan VGR och berörda 

kommunalförbund/BRG är att  

 Insatserna ska bidra till att skapa synergier, dra nytta av befintliga 

regionala och delregionala strukturer och utgå från samverkan med 

relevanta parter i hela VG.  

 En överordnad ambition att utgå från olika platsers förutsättningar där länets städer, 

tätorter och landsbygder involveras. 

 Andra finansieringsverktyg, till exempel nationella program eller EU-medel, ska 

alltid undersökas. 

 Medel avsätts till tjänster för samordning inom vissa områden i syfte att 

skapa en tät samverkan och dialog mellan regionen och KF så att 

kommunernas behov kan möta regionens. Vidare är syftet att minska 

onödig projektfinansiering och administration.  

Mer nämndspecifika inriktning anges i tabellen nedan. 

Tabell 2: Nämndspecifik inriktning av tjänster processledare/samordnare 

Inriktning  Inriktning 

Stärka innovationskraften Huvudsyftet är att samordna det kommunala näringslivsarbetet för att 

bidra till att öka omställningstakten, stimulera entreprenörskap, 

etableringar och hållbar tillväxt i små och medelstora företag samt 

utveckla styrkeområden. 

Bygga kompetens Huvudsyftet att utveckla strukturer och nätverk, samordna och samverka 

med aktörer för att bidra till kompetensomställning, matchning och 

underlätta utsatta gruppers etablering på arbetsmarknaden 

Miljö Det handlar om att en samordningsfunktion för delregionens kommuner 

och regionala initiativ kring klimatstrategisk samverkan och därmed bidra 

till RUSens mål. 

Kultur Det handlar om att säkra processledning och samordning av följande 

principer:  

 Processledning Kulturstrategi Västra Götaland vars 
huvudsyfte är att initiera, utveckla och samordna 
interkommunala satsningar genom samarbeten, strukturer 
och nätverk inom kulturområdet. Arbetet bedrivs utifrån 
delregionala prioriteringar eller kraftsamlingar inom 
kulturstrategin. 

 Processledning flernivåsamverkan vars huvudsyfte är att 
utgöra en samverkanspart för kulturpolitiska dialoger samt 
samverkan mellan kommuner och VGR för att möta 
gemensamma utmaningar och stärka 
kultursamverkansmodellen. 

 Projekt och finansieringsutveckling vars huvudsyfte är att skapa goda 

förutsättningar för entreprenörskap och idéutveckling som leder till 
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regional utveckling. Även detta arbete bedrivs utifrån delregionala 

prioriteringar eller kraftsamlingar inom kulturstrategin. 

 

Tabell 3: Nämndspecifik inriktning av resterande medel utöver tjänster.  

Nämnd  Utvecklingsmedlen ska 

Regionutveckling  Insatser som bidrar till måluppfyllelsen mot de långsiktiga prioriteringarna 

och kraftsamlingarna. Insatserna ska stärka den delregionala utvecklingen 

eller utgöra delregionala kraftsamlingar. Beslut om medfinansiering av det 

delregionala innovationssystemet ska i allra möjligaste mån vara 

långsiktiga/fleråriga, tas i god tid och föregås av gemensam dialog kring 

samfinansiering. 

Miljö  Insatser som bidrar till måluppfyllelsen av klimatmålen och RUSens mål om 

att göra VG till ett föredöme för omställning till ett hållbart samhälle. 

Insatserna ska riktas till att stärka delregional utveckling eller utgöra 

delregionala kraftsamlingar.   

Kultur  Insatser ska bidra till måluppfyllelsen av prioriteringar inom 

Kulturstrategi Västra Götaland. Insatserna ska riktas till att stärka 

delregional utveckling eller utgöra delregionala kraftsamlingar.   

 

 



 

 

 

Bilaga 2: Satsningar 2021   
Tabell 4: DRUM-medfinansierade satsningar fördelade på respektive delregion (Fyrbodal, Skaraborg, Sjuhärad och Göteborgsregionen) 

Fyrbodal         

Projektnamn Projektägare 

DRUM-medel 

inkl KF-medel 

(2021) 

DRUM-medel 

totalt 

Övrig VGR (när 

angivet) 

Övrigt 

kommun/KF 

Övrig 

finansiering 
Totalt 

Skoglig Plattform i Väst Gröna klustret Nuntorp 100  726  506 1333 

Samverkansplattform, 

Biomarina näringar 
Innovatum AB 600  2990  10010 13 600 

Position Väst Fyrbodals KF 2500     2500 

Innovationsmiljö för hållbara 

material 
Wargön innovation AB 150 450 6600  14500 21 550 

Kunskapslyft industri Fyrbodal IUC Väst 800 2400 4500  2652 9552 

Affärsdriven miljöutveckling Fyrbodals KF 673     673 

Innovatum SP Innovatum AB 2500     8300 

Fullföljda studier  Fyrbodals KF 250 2400  2426  4826 

Tidiga satsningar, fullföljda 

studier 
Fyrbodals KF 250    500 750 

VI-projektet Folkhögskoleförvalt. 750 1500   100 610 100 610 

Förstudie; godsutveckling 
Stiftelsen Dal, Västra 

Värmland 
100  100   200 

Kombinerad mobilitet 

landsbygder 
Skaraborgs KF 250  2730 500 1990 5470 

Kompetensplattform Fyrbodal Fyrbodals KF 1157 8500   9740 18240 

Strukturbild Fyrbodal Fyrbodals KF 264 1600    1600 

Affärs- och företagsutveckling 
ALMI Företagspartner Väst 

AB 
1500 1000    4500 
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Fyrbodal (forts)       

Projektnamn Projektägare 

DRUM-medel 

inkl KF-medel 

(2021) 

DRUM-

medel 

totalt 

Övrig VGR 

(när angivet) 

Kommunal-

förbundet 

Övrig 

finansiering 
Totalt 

Affärs- och tekniktransformation Connect Väst 850 2550   2550 5100 

Ungdrive AB Ungdrive AB 375 1052  1052  2104 

Entreprenörsbryggan 
Drivhuset vid Högskolan 

Väst 
800 2400 1200  1200 4800 

 Medarbetarövertagande vid ägarskifte Coompanion Fyrbodal 750 2225 847  1403 4500 

Förstudie: I am QR Diabas ideell förening 128     128 

Förstudie norsk-svensk samverkan kring natur- 

och kulturvärden gamla Svinesundsbron 
Svinesundskommitten 260    288 548 

ÖDE – Ökad egenförsörjning Support Group Network 585 1073 3526   4599 

Coacher och lokala arenor (maritim utveckling) Lysekils kommun 282 854   1846 2700 

Fyrboturbo Miljöbron 338 675 400  275 1350 

Lokala mötesplatser och innovationsarenor Entreprenörsarenan 300 600   600 1200 

Hållbar besöksnäring i Väst Fyrbodals KF 588    3202 3790 

Hållbar besöksnäring på gränsen Svinesundskommitten 300 600   600 1200 

Förstudie: Det moderna biblioteket Fyrbodals KF 150     150 

AiR – på väg 45 Åmåls kommun 200 600 130  547 877 

Våra rum – samverkan för gestaltad livsmiljö Fyrbodal KF 2000     2000 

Hybridundervisning Norra Bohuslän Fyrbodal KF 500 1500   1473 2973 

Ror i land, Rurala oresor och resor i 

landsbygden 
Fyrbodals KF 327  120  8872 11839 

Miljöstrateg  Fyrbodals KF 950     950 

Kompetensstrateg Fyrbodals KF 1000     1000 
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Fyrbodal (forts)       

Projektnamn Projektägare 

DRUM-medel inkl 

KF-medel 

(2021) 

Övrig VGR (när 

angivet) 

Kommunal-

förbundet 
Övrig finansiering Totalt 

Projekt och finansieringsstrateg Fyrbodals KF 500    500 

Kvalitetssäkring av DRUM-

medelhantering 
Fyrbodals KF 49    49 

Näringslivsstrateg Fyrbodals KF 1000    1000 

Kulturstrateg Fyrbodals KF 1000    1000 

Projektekonom Fyrbodals KF 125    125 

 

  



 

 

 

Skaraborg       

Projektnamn Projektägare 
DRUM-medel 

(2021) 

Övrig VGR (när 

angivet) 

Kommunal-

förbundet 

Övrig 

finansiering 
Totalt 

KomiLand 3.0 Skaraborgs KF 125 2730 125 2490 5470 

Studentkraft* 
Stiftelsen Drivhuset 

Skaraborg 
110  110 420 640 

Skaraborgsdagen 2022 Skaraborgs KF 225  225  450 

Metoder för utvärdering av kulturutbudets 

effekter 
Falköpings kommun 354  1084  1438 

Långsiktigt uppdrag Business Region Skaraborg Skaraborg KF 6000  6000  12000 

Långsiktigt uppdrag till Next Skövde och 

Destination Läckö/Kinnekulle för Visit Skaraborg 
Next Skövde 550  1650 2200 4400 

Framtagande av affärsmodeller för bättre 

funktioner i befintliga elnät 
Skövde Energi 234  234 201 669 

Skaraborgs kulturarv som besöksmål Lidköpings kommun 783  783 880 2445 

Förstudie nya möjligheter med hållbar turism 
Vänerskärgården med 

Kinnekulle 
53  0  53 

KASTIS 2.0 Högskolan i Skövde 412  412  823 

Science Park Skövde start up Science Park Skövde 89  89  178 

Smart Agri (förlängning) AgroVäst Livsmedel AB 378 3438 378 2956 7151 

EDCS- resurscentrum för 

jämställdhetsutveckling i Västra Götaland 
EDCS ek förening 150 500 150  800 

EDCS- jämställdhet och antidiskriminering som 

utvecklingsverktyg 
EDCS ek förening 150 500 150  800 

Samverkansmodell för kompetensförsörjning i 

Skaraborg 
Skaraborg KF 938 1875 937  3750 

BEKS (Business, elnät och kommuner i 

Skaraborgssamverkan) 
Skaraborgs KF 175 350 175  700 
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Skaraborg (forts) 

Projektnamn Projektägare 
DRUM-medel 

(2021) 

Övrig VGR (när 

angivet) 

Kommunal-

förbundet 

Övrig 

finansiering 
Totalt 

SUES (Strategisk utveckling av 

energisystem med Skaraborgssamverkan) 

Innovatum SP/Energikontor 

Väst (Innovatum AB) 
750 1000 750 3000 5500 

Processledare miljö Skaraborgs KF 500  500  1000 

Processledare kultur Skaraborgs KF 550  550  1100 

 



 

 

 

Sjuhärad       

Projektnamn Projektägare 
DRUM-medel 

(2021) 

Övrig VGR (när 

angivet) 

Kommunal-

förbundet 
Övrig finansiering Totalt 

Smart Textiles & Do Tank Högskolan i Borås 1500  1500 14000 17000 

Företagsvitalisering i BR Högskolan i Skövde 390  390  780 

Hållbart Näringsliv Inkubatorn i Borås 189  189  378 

Creative Innovation 
Creative Cluster 

innovation 
425  425  850 

Drivhuset Framsteg! 
Stiftelsen Drivhuset i 

Borås 
215  215  430 

Ung företagsamhet i Älvsborg 
Ung företagsamhet i 

Älvsborg 
400  400  800 

Tillväxt och finansiering i ägarledda 

bolag 
Connect Väst 757  757  1515 

Regionalt Traineeprogram E-handelsstaden Borås 63  63  125 

Kompetensslussen II Stiftelsen Proteko 1050  1050  2100 

Praktikplatsen Boråsregionen KF 226  226  452 

7H Kompetens Miljöbron 225  225  450 

Lokalekonomiska analyser Coompanion 196  196  391 

Hemester i Boråsregionen Borås TME AB 315  315  630 

Affärsutveckling för besöksnäring 

och event 

Näringsliv Ulricehamn 

AB 
330  330  661 

Håll ut! Miljöbron 150  150  300 

Fossilfri Boråsregion Boråsregionen KF 425 400 425  1250 

Miljöstrategisk samverkan 2 Boråsregionen KF 425  425  850 

Borås ArtBiennal – Moving ut Borås Konstmuseum 100  100  200 

Art Center Sjuhärad 
Teater 

Nu/KulturUngdom 
183  183  365 
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Sjuhärad (forts) 

Projektnamn Projektägare 
DRUM-medel 

(2021) 

Övrig VGR (när 

angivet) 

Kommunal-

förbundet 
Övrig finansiering Totalt 

Skimmer och härvor i Viskans vatten 

och marker 

Rydals museum / Mark 

kommun 
135  135  270 

Gränsbygd Sjuhärad Ulricehamn kommun 30  30  60 

Process Bygga kompetens Boråsregionen KF     507 

Process Stärka innovation Boråsregionen KF     1557 

Process kultursamverkan Boråsregionen KF   484  484 

Process RUS + Utv 7H Boråsregionen KF   242  242 

Process Klimat 2030 Boråsregionen KF   0  0 

Finansieringslots kultur Boråsregionen KF 500  500  1000 

Utökade delregionala 

utvecklingsmedel kultur 

Boråsregionen KF 
495    495 
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Göteborgsregionen 

Projektnamn Projektägare 
DRUM-medel 

(2021) 

DRUM-medel 

totalt 

Övrig VGR (när 

angivet) 

Kommunal-

förbundet 

Övrig 

finansiering 
Totalt 

Arbetsmarknadsfrågor i fokus GR 800   800  1600 

Utbildningsfokus i RUS 2030 
GR 

Utbildning 
1200   1200  2400 

Avfallsrelaterade kommunlöften GR 200   240  440 

Jordbruksmark i Göteborgsregionen GR 225   172  397 

Upphandlingsutbildning GR 80   120  200 

Klimatkommunikation GR 70   74  144 

Göteborgsregionens klimatlöften GR 400   409  809 

Miljöbron GR 25   25  50 

Klimattjänsten GR 500   500  1000 

Innovation/kluster: Life Science BRG 362     362 

Innovation/kluster: Klusterinitiativ BRG 750     750 

Innovation/kluster: Innovationslabb BRG 675     675 

Innovation/kluster: Projekt, övrigt BRG 2058     2058 

Innovation/kluster: Back draft GGCZ  BRG 1750     1750 

Innovation/kluster: Återbruk GCP BRG       

Innovation/kluster: Testbädd Göteborg BRG  2350     2350 

Innovation/kluster: Förstudier, 

elektrifiering 
BRG 500     500 

Kompetens: Företagsakuten BRG 80     80 

Kompetens: Cirkulära affärsmodeller BRG 500     500 

Kompetens: Hållbarhetshjulet BRG 0     0 

Kompetens: Kompetensförsörjning, 

Aruba 
BRG 170     170 

Kompetens: Tillväxtprogram  BRG 7430    2600 7430 



 

 

 

Projektnamn Projektägare 
DRUM-medel 

(2021) 

DRUM-medel 

totalt 

Övrig VGR (när 

angivet) 

Kommunal-

förbundet 

Övrig 

finansiering 
Totalt 

Processledning 

kompetens 
BRG 325     325 

Processledning innovation BRG 425     425 

Regional samordning Näsp BRG 225     225 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporten finns på 

www.vgregion.se/analysportalen  
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Resultat och effekt av DRUM-medel 2021 

Följande dokument är en sammanfattning av resultat och effekter från projekt som beviljats 

delregionala utvecklingsmedel 2021. På grund av covid har flertalet av projekten förskjutit sin 

projektperiod. Det betyder att vissa projekt inte har slutrekvirerat 2021 när dokumentet 

färdigställdes. På grund av detta har en fråga skickats till projektledare gällande resultat och effekter 

från 2021. I vissa fall har resultat och effekter tagits från projektens slutrekvisition från 2021. 

 
Projektets namn: Smart Textiles & DO-tank 

Projektägare: Högskolan i Borås/Science Park Borås 

Beviljat 2021: 3 000 000 kr 

Koppling VG 2030: Projektet har sökt inom fokusområde En innovativ och konkurrenskraftig 

delregion och den långsiktig prioriteringen Stärka innovationskraften. 

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. 

Resultat och effekt: En långsiktig effekt av Smart Textiles som lyfts upp är att genom projektet 

utvecklas regionen till ett internationellt ledande centrum för utveckling, design och specialiserad 

produktion av nästa generation högteknologiska textilier. Vidare lyfts showroomet, tillsammans med 

DO-tank Center som en motor när det gäller att underlätta och skapa nya samarbeten mellan 

forskning och näringsliv. Projektet har bidragit till att skapa möjligheter för aktörer som traditionellt 

inte deltar regionens innovations- och utvecklingsarbete att få tid och möjlighet att utveckla idéer för 

industri som offentlig sektor. 

Projektets namn: Ung företagsamhet 

Projektägare: Ung Företagsamhet i Älvsborg 

Beviljat 2021: 800 000 kr 

Koppling VG2030: Projektet har sökt inom fokusområdet En innovativ och konkurrenskraftig 

delregion och den långsiktig prioriteringen Stärka innovationskraften samt fokusområdet Strategisk 

kompetensförsörjning och den långsiktiga prioriteringen Bygga kompetens. 

Syfte: att fler gymnasieelever ska genomföra processutbildningen UF-företagande. UF syftar också till 

att entreprenörskapsutbilda gymnasielärare för att ge skolorna fler entreprenöiella lärare som kan 

driva UF-företagande inom sina respektive program. 

Resultat och effekt: Under 2021 (läsåret 21/22) fick 815 gymnasieelever (29%) i regionen träna på 

entreprenörskap på riktigt genom utbildningen UF-företagande. UF-företagandet gör unga mer 

anställningsbara, utvecklar förmågor som arbetslivet efterfrågar och får dem att starta företag i 

större utsträckning. Det bidrar till ökad studiemotivation även i andra ämnen enligt studier. 

Projektets namn: Företagsrevitalisering i Boråsregionen 

Projektägare: Högskolan i Skövde 

Beviljat 2021: 780 000 kr 

Koppling VG 2030: Projektet har sökt inom fokusområde En innovativ och konkurrenskraftig 

delregion och den långsiktig prioriteringen Stärka innovationskraften. 

Syfte: Projektet syftar övergripande till att öka konkurrenskraften bland små- och medelstora företag 

(här aktiebolag med 10–250 anställda) i Boråsregionen. 

Resultat och effekt: Projektet har genomfört intervjuer med nästan 100 företagsledare i 

Boråsregionen. Utifrån intervjuerna har projektet genererat kunskap om vad som driver 
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revitaliseringar, vilket gör att man nu är bättre rustad i Boråsregionen för att sätta in stöd till företag 

som revitaliseras. Intervjuerna visade också att mycket få företag (5 % eller mindre) har fått 

avgörande hjälp av Connect och Almi under sin revitaliseringsresa trots att revitaliseringar skapat 35 

% av alla nya arbetstillfällen i gruppen små- och medelstora företag sedan år 2000. Projektet inleddes 

med en kartläggning av samtliga ca 870 små- och medelstora företag i Sjuhärad. Genom denna 

kartläggning kan projektet nu identifiera företag som befinner sig i tillväxt (vilket är en krävande 

process där många företag behöver stöd). Tillsammans med Business Region Borås arbetar projektet 

med att ta fram en arbetsmetod för hur de företag som identifieras på ett effektivt sätt ska kunna 

erbjudas tillväxtstöd. 

Projektets namn: Hållbart Näringsliv 

Projektägare: Inkubatorn i Borås AB 

Beviljat 2021: 377 750 kr 

Koppling VG 2030: Projektet har sökt inom fokusområde En innovativ och konkurrenskraftig 

delregion och den långsiktig prioriteringen Stärka innovationskraften. 

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. 

Resultat och effekt: Projektet ser att intresset och behovet av kompetensutveckling inom hållbarhet 

och cirkulär ekonomi är fortsatt stort. Behov av HUR man kan arbeta med sitt hållbarhetsarbete ökar, 

och hur man gör det på ett strategiskt och systematiskt sätt. Genom webinarium med Lotta Amsén, 

Erik Valvring, Weronica Rehnby och Jens Helmersson under 2021 kunde deltagarna förutom att få 

föreläsningar av experter få djupdyka ned i workshopar och frågestunder med experterna för att 

diskutera, ställa frågor, få verktyg och tips hur man kan lägga upp det. Utöver de 6 webinarier har 

projektet inom INK lab coachat 34 bolag inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. Effekten visar att det 

fortsatt varit högt deltagande under 2021, och att coaching tillfällena ökade. 

Projektets namn: Creative Innovation 

Projektägare: Creative Cluster Innovation Hub Väst ekonomisk förening (Creative Cluster) 

Beviljat 2021: 850 000 kr 

Koppling VG 2030: Projektet har sökt inom fokusområde En innovativ och konkurrenskraftig 

delregion och den långsiktig prioriteringen Stärka innovationskraften. 

Syfte: Creative Innovation syftar till att kompetensutveckla små- och medelstora företag inom 

kreativa och kulturella branscher i praktiskt innovationsarbete. 

Resultat och effekt: Ett resultat är att tre deltagande företag har beviljats medel från Leader 

Sjuhärad för att utveckla idéer som dom har utvecklat under projektets gång. Projektdeltagare har 

även uppgett att de fått ett energigivande nätverk för ständig utveckling och att idéer inte bara 

stannar vid idéer utan utvecklas till fokuserad arbetsinriktning genom deltagande i Creative Cluster. 

Personlig utveckling och att våga tro mer på sitt företagande är effekter som projektet inte räknat 

med men som flera deltagare har redovisat. 

Projektets namn: Drivhuset FRAMSTEG! 

Projektägare: Stiftelsen Drivhuset i Borås 

Beviljat 2021: 430 000 kr 

Koppling VG 2030: Projektet har sökt inom fokusområde En innovativ och konkurrenskraftig 

delregion och den långsiktig prioriteringen Stärka innovationskraften. 

Syfte: Genom ett ökat entreprenöriellt lärande för studenterna på högskolan förväntas att de 
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stannar kvar i delregionen och bidra till ökad tillväxt. Drivhuset ambition i FRAMSTEG är att hitta 

entreprenörer bland studenterna med ambition att starta företag. 

Resultat och effekt: Resultat är genomförda inspirationsaktiviteter och utbildningsinsatser för 1 225 

deltagare och individuellt affärsutvecklande stöd till 206 unika individen. 75 nystartade företag har 

erhållit stöd i sin tidiga affärsutveckling. Genom insatsen NEXT har bryggan mellan UF och Drivhuset 

till bolag tydliggjorts och unga entreprenörer har fått kunskap, stöd och verktyg. Inom Social 

Innovation har projektet fokuserat särskilt på hållbarhet inom samtliga vägledningar och att utveckla 

verktygen. 

Projektets namn: Tillväxt och finansiering för ägarledda företag 

Projektägare: Connect Sverige Region Väst 

Beviljat 2021: 1 514 500 kr 

Koppling VG 2030: Projektet har sökt inom fokusområde En innovativ och konkurrenskraftig 

delregion och den långsiktig prioriteringen Stärka innovationskraften. 

Syfte: Att förenkla, informera, förbereda och koppla samman bolag i tillväxtfas med olika sorters 

kapital, investerare och kringliggande strukturer. Projektet syftar också till att erbjuda fördjupande 

analys och affärsutveckling till ett antal utvalda bolag varje år där potentialen för tillväxt och 

nyskapande bedöms vara stor, men där ytterligare stöd från näringslivet anses vara nödvändig. 

Resultat och effekt: Projektet har bidragit till en ökad resiliens bland deltagande bolag, både hos 

Connect, Almi och Borås INK, Almis inflöde för ordinarie verksamhet inom lån och bryggfinansiering 

har ökat, Connect har haft ett stort inflöde på företag som söker kapital och rådgivning, samt ökat 

antal investerare. Andra effekter av projektet är att 50 ägarledda företag fått rådgivning kring stöd 

och åtgärdspaket, fler bolag i Connects program tag in kapital (över 100 mnkr under 2021 i 

investeringar som gjorts i bolag kopplade till projektet), snittbeloppen har ökat vilket innebär att mer 

riskvilligt kapital och finansieringslösningar som är en av projektets huvudmål. Ytterligare effekter är 

11 bolag har beviljats sänkta arbetsgivaravgifter och eller stöd för korttidspermittering, 3 bolag har 

fått beviljat extra Såddbidrag från VGR kopplat till corona. Omsättningen hos bolag i rådgivning hos 

Connect har ökat från 27 msek till 60 msek i snitt. Övergripande har respektive nätverk blivit mer 

aktivt, med fler kontakter sökte och fler deltagare på olika events i digitala forum. 

Projektets namn: Kompetensslussen II 

Projektägare: Stiftelsen Proteko 

Beviljat 2021: 2 070 000 kr 

Koppling VG 2030: Projektet har sökt inom fokusområde Strategisk kompetensförsörjning och den 

långsiktig prioriteringen Bygga kompetens. 

Syfte: Projektet syftar till att tillgodose Boråsregionens växande textila näringsliv med rätt 

yrkeskompetens, beskriva yrkeskompetenserna i yrkeskvalifikationer samt att på ett snabbare sätt ta 

tillvara på människors befintliga kunskaper och erfarenhet. 

Resultat och effekt: Under 2021 har projektet tagit fram den första yrkeskvalifikationen 

"Textiltekniker/Processoperatör" samt påbörjade arbetet med nästa yrkeskvalifikation 

"Textilsorterare". Kompetensslussen II har arbetat konkret med att kartlägga individer och 

kommunicera med företag angående deras kompetensbehov och strategisk kompetensförsörjning. 

Projektet såg svårigheten med att möta branschens krav med utbildning i de nationella kurserna 

inom textil. Effekten/ Resultatet av detta blev att projektägaren valde att ansöka om att få bedriva en 

YH-utbildning mot "Textiltekniker/Processoperatör" som blev godkänd. Med syftet att ”tillgodose 

Boråsregionens växande textila näringsliv med rätt yrkeskompetens” har Kompetensslussen arbetat 
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konkret med att kartlägga individer och kommunicera med företag angående deras kompetensbehov 

och strategisk kompetensförsörjning. 

Projektets namn: 7H Kompetens 

Projektägare: HoloHouse (fd Miljöbron) 

Beviljat 2021: 450 000 kr 

Koppling VG 2030: Projektet har sökt inom fokusområde En innovativ och konkurrenskraftig 

delregion och den långsiktig prioriteringen Stärka innovationskraften. 

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. 

Resultat och effekt: Totalt har 7 företag från Boråsregionen samverkat i ett 

kompetensförsörjningsprogram inom 7H Kompetens.Programmet består av behovsanalys, e-learning 

kursen ”Agenda 2030-linsen” med efterföljande workshop, handlingsplan och 

kompetenskartläggningsmodul samt i HoloHouse (f.d. Miljöbron) koncept Booster. I Booster fick 

samtliga 7 företag möjligheten att medverka tillsammans med studenter från olika lärosäten i Västra 

Götaland bl.a. Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås och Högskolan i 

Väst. Totalt fick 108 unika studenter möjligheten att jobba tillsammans med olika aktörer inom 7H 

Kompetens genom studentprojekt. Studentprojekten var mycket uppskattade och hade goda resultat 

som skapat mervärden för deltagande företag. Dels genom faktisk hjälp med sitt hållbarhetsarbete 

och vidareutveckling av företagens erbjudande, dels genom att företagen fått chansen att träffa 

potentiella framtida rekryteringar. Programmet har arbetat med studenter som både 

kompetensbärare och arbetskraft och därigenom bidragit till en attraktivare och mer hållbar 

delregion. 

Projektets namn: Lokalekonomiska analyser för stärkt attraktionskraft 

Projektägare: Coompanion Sjuhärad Ekonomisk Förening 

Beviljat 2021: 391 000 kr 

Koppling VG 2030: Projektet har sökt inom fokusområde En innovativ och konkurrenskraftig 

delregion och den långsiktig prioriteringen Stärka innovationskraften. 

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. 

Resultat och effekt: Tre stycken (3) Lokalekonomiska analyser har hittills genomförts; Hedared 

(Borås), Fåglavik (Herrljunga), Sexdrega (Svenljunga). Samtliga anser att det blivit spin-off effekter i 

området när det gäller antalet utåtriktade aktiviteter och storleken på dessa. Engagemanget hos 

personerna som bor i området har ökat och sammanhållningen upplevs som stärkt. Spridning av 

resultatet görs lokalt, regionalt och nationellt. 

Projektets namn: Affärsutveckling för besöksnäring och event 

Projektägare: Näringsliv Ulricehamn AB 

Beviljat 2021: 660 933 kr 

Koppling VG 2030: Projektet har sökt inom fokusområde En innovativ och konkurrenskraftig 

delregion och den långsiktig prioriteringen Stärka innovationskraften. 

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 
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attraktiv evenemangsort och stimulera små- och medelstora företag inom besöksnäringen att öka sin 

tillväxt. 

Resultat och effekt: Projektet förväntas bidra med en ökad kännedom om Boråsregionen/Sjuhärad, 

ett ökat antal gästnätter, inflyttningar och etableringar i Boråsregionen på sikt. Projektet förväntas 

också öka kunskapen hos de företag som deltar i utbildningsinsatserna, och också en ökad 

kännedomen om utbudet i regionen, en ökad samverkan som stärker och skapar lönsamhet. Resultat 

av arbetet 2021 har sammanfattats i flera rapporter och statistikunderlag. Studio Lassalyckan var en 

del i projektet år 2021 och lockade över 6000 tittare vilket gav en god spridning av 

marknadsföringsinsatsen. En effekt som inte förväntades när projektet började är en större kunskap 

hos allmänheten om vad NUAB som organisation arbetar med. SISU startar nu upp ett projekt där 

med mål att befästa idrott och evenemang som en besöksanledning. Här har man valt ut 7 

destinationer och en av de är Ulricehamn vilket är en effekt av arbetet med världscupen. 

Projektets namn: Hemester i Boråsregionen 
Projektägare: Borås TME AB 
Beviljat 2021: 630 000 kr 
Koppling VG 2030: Projektet har sökt inom fokusområde En innovativ och konkurrenskraftig 
delregion och den långsiktig prioriteringen Stärka innovationskraften. 
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. 
Resultat och effekt: Resultatet och effekten av projektet under 2021 är att besöksmål som är med i 
projektet anger att de tycker att det är givande att vara med. De anser att de når ut bredare och har 
fått fler besökare till sig. På grund av covid har projektet ställts om utifrån de nya förutsättningarna. 
Projektet nämner att covid har påverkat projektets effekt och resultat eftersom projektet troligtvis 
hade kunnat utvecklats snabbare och fått mer spridning utan restriktioner. Ett exempel är att 
projektet valde att ta bort delen där kring att uppmuntra till kollektivtrafik, då det rekommenderades 
att man skulle avstå från att åka just kollektivtrafik. Under 2021 adderade projektet funktioner i 
appen för att ändå främja hållbart resande, och projektet lade till ett planeringsverktyg för hur man 
tar sig till besöksmålen via cykel. Projektet  arbetade även med att marknadsföra appen utifrån 
cykling och vandring. En oväntad effekt är att Kodjakten på Facebook har blivit en välbesökt och 
uppskattad sida, något som projektet inte hade med i beräkningen från början. 

 

Miljö 

Projektets namn: Håll Ut 

Projektägare: HoloHouse (Fd Miljöbron) 

Beviljat 2021: 300 000 kr 

Koppling VG 2030: Projektet har sökt inom fokusområde En cirkulär och hållbar framtid och utifrån 

Klimat2030 Göra Västra Götaland till ett föredöme för omställningen till ett hållbart samhälle. 

Syfte: Projektet syfte är att skapa en verktygslåda till Sjuhärads kommuner innehållande redskap som 

ska stötta och stärka det lokala näringslivet i arbetet att bli mer hållbara. 

Resultat och effekt: Under 2021 har dialoger med flera kommuner om att utveckla sitt 

hållbarhetsarbete inom Håll Ut genomförts. Tagit fram underlag från en enkätundersökning och 

intervjuer som sammanställts i rapportform och skickats till kontaktpersoner på respektive kommun. 

Ur rapporteringen framkom resultat och rekommendationer ex. ”lågt hängande frukter” som 

kommuner kan arbeta vidare med. En större rapport med gemensamma utmaningar för 
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kommunerna i Sjuhärad togs fram som kunde användas som ett underlag för utveckling. Projektet 

färdigställde under året en e-learning kallad Kommunpassen som har fokus på att höja 

hållbarhetskompetensen för de olika kommunernas medarbetare. Kommunerna har visat stort 

intresse för denna digitala utbildning och kommer i år att påbörja att genomgå denna digitala 

utbildning som en kompetenshöjande insats. Via studentprojekt har projektet även tagit fram 

relevanta arbetssätt som kommer att användas i verktygslådan för Håll ut 2022 

Projektets namn: Miljöstrategisk samverkan 

Projektägare: Boråsregionen Sjuhärad kommunalförbund 

Beviljat 2021: 850 000 kr 

Koppling VG 2030: Projektet har sökt inom fokusområde En cirkulär och hållbar framtid och utifrån 

Klimat2030 Göra Västra Götaland till ett föredöme för omställningen till ett hållbart samhälle. 

Syfte: Syftet är att bidra till en mer hållbar Boråsregion och öka samverkan inom miljöstrategiska 

området. 

Resultat och effekt: Resultatet av projektet är många och på olika plan. Den största nyttan av 

projektet är att kommunerna i Boråsregionen har fått en närmare samverkan inom miljö och 

hållbarhetsfrågorna. Arbetet med miljöfrågorna har även kommit upp på den politiska agendan och 

projektet har bidragit till att förankring har skett hos politiken på delregionalnivå samt 

kommunalnivå. En tjänst på kommunalförbundet har blivit permanent i och med den nya 

överenskommelsens med VGR. Under projektets år har samverkan med bland annat Borås science 

park skett genom olika dialoger men också att projektledaren har varit styrgruppsmedlem i olika 

projektet så som Circular hub. Arbetet har lett till bland annat två fördjupningsprojekt Fossilfri 

Boråsregion och Regional avfallsplan. Totalt har projektet växlat upp sina medel med ytterligare ca 6 

miljoner kronor. Dialog sker nu om att även den regionala avfallsplanen ska få en fortsättning och där 

med kan summan öka. Under dessa år har inte bara ämnet miljö och hållbarhet blivit en självklarhet 

utan Boråsregionen och dess medlemmar är en självklar samverkanspart inom områdena. 

 
Projektets namn: Fossilfri Boråsregionen 

Projektägare: Boråsregionen Sjuhärad kommunalförbund 

Beviljat 2021: 1 000 000 kr 

Koppling VG 2030: Projektet har sökt inom fokusområde En cirkulär och hållbar framtid och utifrån 

Klimat2030 Göra Västra Götaland till ett föredöme för omställningen till ett hållbart samhälle. 

Syfte: att medverka till att fossilfrihet inom transportsektorn ska kunna nås men också skapa 

förutsättningar för affärsutveckling och positionering inom fossilfrihet i Boråsregionen. 

Resultat och effekt: Under året har projektet med hjälp av konsulterna tillsammans med 

medlemskommunerna och tagit fram en vägledning för publik laddinfrastruktur i Sjuhärad 

(2021/SKF0108), kartmaterial för strategiska platser för publika laddstationer samt kartmaterial som 

visar var kommunen måste sätta upp laddpunkter i och med lagkravet på uppvärmda byggnader med 

fler än 20 parkeringsplatser. Det har även skett dialogsamtal där konsulterna sedan har gett 

kommunerna grunder till laddinfrastrukturstrategier för publik laddinfrastruktur. Gällande 

elektrifiering har projektet med hjälp av konsult undersökt på hur nuläge, framtid, etablering och hur 

vi ska samverka för att stärka och bidra till Trygg Elförsörjning (2021/SKF0103). Detta har gett 

Boråsregionens medlemskommuner en grund över vad som behövs göras. I projektet deltar alla 
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kommuner i Boråsregionen. Under vissa evenemang deltar även en del kommunala bolag. Alla 

kommuner har någon tjänsteperson som är kontaktperson för tex insamling av statistik kring fordon. 

Då projektet samverkar med de befintliga nätverken som Boråsregionen driver så har även projektet 

kontakt med alla kommunerna på detta sätt. Totalt har 97 unika tjänstepersoner från 

medlemskommunerna deltagit i workshops som projektet har arrangerat och de har tillsammans lagt 

cirka 474 timmar. Projektet har även arrangerat åtta månadswebinarier som har haft totalt 308 

deltagare. 

 

Kultur 

Projektets namn: Borås Art Biennal – Moving Out 

Projektägare: Vårgårda kommun 

Beviljat 2021: 200 000 kr 

Koppling målområde Boråsregionen kulturplan: Projektet har sökt inom målområdet Offentlig konst 

och gestaltad livsmiljö. 

Syfte: är att flytta ut samtidskonsten i det offentliga rummet och bidra till att skapa inkluderande 

platser. Via konsten skapa en plattform för samtal och upplevelser som skapar gränsöverskridande 

möten i det offentliga rummet. 

Resultat och effekt: Samverkan mellan kommunala förvaltningar, konstinstitutioner och civilsamhälle 

har skapat nya kontaktytor och möjligheter att utveckla innehållet i projektet. Projektet har visat 

samtida konst på oväntade platser under maj – september 2021 och regionaliserat Borås Art Biennal. 

Samtliga kommuner upplever det som värdefullt att delta i projektet. Resultatet har blivit över 

förväntan, medborgare har verkligen snubblat på sin konst i sin vardag. Trösklarna in till konstvärlden 

har sänkts och medborgare, samarbetspartners och tjänstemän i Bollebygd och Vårgårda har uttryckt 

att deras konstintresse har stärkts av projektet. Moving Out har möjliggjort ett kollektivt lärande och 

erfarenhetsutbyte för alla parter i samarbetet vilket lett till en ökad och fördjupad samverkan mellan 

kommunerna i Boråsregionen. Projektet har bidragit till en fördjupad förståelse för konst och kultur i 

samhället och en ökad internationalisering i Sjuhärad via konstnärliga uttryck från hela världen. 

Projektets namn: Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker 

Projektägare: Rydals museum/Marks kommun 

Beviljat 2021: 270 000 kr 

Koppling målområde Boråsregionen kulturplan: Projektet har sökt inom målområdena Hållbar 

platsutveckling, Offentlig konst och gestaltad livsmiljö och Bibliotek och läsfrämjande. 

Syfte: Projektet syftar till att tillföra ett nytt posthumanistiskt perspektiv till utvecklingen av 

samhället, ett perspektiv som ger en utökad förståelse för relationer mellan människor och annat 

levande som samexisterar i en miljö. 

Resultat och effekt: Projektet har under 2021 skapat en utställning på Rydals museum, som kommer 

att visas från 2021-05-21 – 2021-10-09. Byggperioden genomförde från 2021-03-17 inför publik. 

Projektet har under cirka 7 månader skapat ett starkt fokus på Viskan, både vad gäller kultur- och 

naturaspekter. Ett viktigt sekundärresultat av utställningen är att ett flertal vattenvårds-möten 

förlagts till utställningen på Rydals museum för att utställningen ska kunna göra inspel i samtalen. 

Två exempel är ett LOVA-projekt som Viskans Vattenråd driver gällande en våtmarksrestaurering i 

Veselången, samt ett möte med samtliga inblandade i det stora saneringsprojektet söder om Borås. 

Ytterligare ett resultat är att projektet beslutat sig för att starta en förening så att "Skimmer och 

härvor"-andan kan fortsätta under andra former efter att projektstödet från Boråsregionen är slut. 
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Projektets namn: Art Center Sjuhärad 

Projektägare: Teater Nu 

Beviljat 2021: 350 000 kr 

Koppling målområde Boråsregionen kulturplan: Projektet har sökt inom målområdena Offentlig 

konst och gestaltad livsmiljö och Hållbar platsutveckling – natur- och kulturarv, besöksnäring. 

Syfte: Genom delregional samverkan mellan Teater Nu (Boy konsthall), Drömfabriken - det andra 

väveriet i Uddebo, Rydals museum, Nycirkusfestival Rydal och Internationellt Vävcenter Sjuhärad 

möjliggöra för ett större, och gemensamt, grepp om utvecklings- och publikarbetet samt 

tillgängliggöra respektive verksamheter för en bredare publikgrupp. 

Resultat och effekt: Projektets partners har under perioden breddat sin publik och nått ökat 

genomslag hos nya publikgrupper, trots de svårigheter pandemin medfört. De gemensamma 

programpunkterna Gör din plats och programmen under GIBCA Extended har gjort att respektive 

projektpartner har nått större genomslag på fler platser i Sjuhärad. Under projektet tagit del av och 

kunnat medverka i många nya och olika arbetssätt och nya sätt att bemöta och involvera 

publiken,det har varit ett givande publikutvecklingsarbete för alla parter. Under pandemin var 

samarbetet ett mycket starkt stöd för projektet som kunde använda sig av varandra för att diskutera 

säkra arrangemang och för att komma på sätt att nå publik trots restriktioner. Projektet har under 

2021 verkat för ett vitalt kultursystem i Sjuhärad, med större samverkan mellan aktörer, för 

hållbarhet och kunskapsspridning. Detta genom att bjuda in till nätverksträffarna Gör din plats. 

Projektet har även synliggjort Sjuhärad genom det gemensamma “klusterarbete” under GIBCA 

Extended och nått både nationella som internationella gäster och konstnärer. Projektet har velat 

inspirera till fler samarbeten och hoppas och tror att samarbetet fungerat som ett gott exempel, där 

projektet inspirerat fler till samverkan mellan olika typer av aktörer. 
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Anna Laang, Enhetschef regional utveckling  
anna.laang@borasregionen.se 
Telefon: 0732-00 11 73 

Reviderad modell samt utlysning delregionala utvecklingsmedel 2023 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen antar reviderad modell för fördelning av delregionala utvecklingsmedel 2023–2024 samt 

beslutar om utlysning av medel under perioden 220919-221003. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 
 

Ärendebeskrivning 
Boråsregionen utlyser årligen utvecklingsmedel för samverkansprojekt som bidrar till hållbar regional 
utveckling i Sjuhärad och som ligger i linje med fokusområdena i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–
2030 och målområdena i Kulturplan för Boråsregionen 2020–2023. Den reviderade modellen för fördelning 
av delregionala utvecklingsmedel avser perioden 2023-2024. 
 
En ny programperiod startade 2021 och i samband med detta antogs en ny regional utvecklingsstrategi, 
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030, och ny delregional utvecklingsstrategi, 
Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030. En ny överenskommelse för finansiering och fördelning av 
delregionala utvecklingsmedel 2021-2024 undertecknades, vilken innebär att kommunalförbunden ska anta 
en mer processledande roll gentemot tidigare års fokus på att stödja olika projekt. 
 
Enligt överenskommelsen ska kommunalförbundet säkra delregionala processledare inom prioriterade 
områden samt fördela medel till externa samverkansprojekt och insatser. Med anledning av detta har 
Boråsregionen reviderat underlag, kriterier, mallar och modellen för fördelning av delregionala 
utvecklingsmedel 2023 och 2024. 
 
Den behovsstyrda tillväxtmodellen, som infördes 2020, styr fördelningen av utvecklingsmedel utifrån behov 
och utmaningar som identifierats i den reviderade analysen av näringslivets behov i Sjuhärad samt utifrån 
utvärdering av Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023. Valet av att finansiera vissa insatser ska baseras på 
de utmaningar och behov som finns i regionens näringsliv samt hur insatserna ska bidra till att möta dessa. 
Målet är en ökad tydlighet, målstyrning och ansvarsfördelning kopplat till utvecklingsmedlen. 
 
Förslaget är att utlysningsperioden för delregionala samverkansprojekt genomförs 220919-221003 och att 
beslut om fördelning av 2023 års utvecklingsmedel tas av Direktionen vid sammanträdet 221021. 

Beslutsunderlag 
• Behovsanalys näringslivet i Sjuhärad 
• Styrdokument för hantering av delregionala utvecklingsmedel 2023–2024 
• Allmänna villkor för delregionala utvecklingsmedel 2023-2024 
• Prioriterade insatser för delregionala utvecklingsmedel 2023 – 2024 
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Styrdokument för hantering av delregionala utvecklingsmedel 2023–2024 
 
Beslutad av Direktionen 2022-09-16 

Bakgrund  
Västra Götalandsregionen har en regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030, VG2030, 
som arbetats fram av Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunalförbunden, kommuner och 
ytterligare aktörer i regionen. Kopplat till strategin har Boråsregionen tagit fram en delregional 
utvecklingsstrategi, Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030. Utvecklingsstrategin innehåller fem 
fokusområden; En innovativ och konkurrenskraftig delregion, Strategisk kompetensförsörjning, En socialt 
hållbar delregion, En cirkulär och hållbar delregion samt Hållbar samhällsplanering som tillsammans med 
Klimat 2030 och Kulturplan för Boråsregionen 2020–2023 styr fördelning av utvecklingsmedel. 
 
Enligt Överenskommelse om delregionala utvecklingsmedel och samverkan mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (KF) avsätter Västra 
Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, kulturnämnd och miljönämnd årligen medel för 
delregional utveckling. Västra Götalandsregionen avsätter totalt 11 050 000 kr och kommunerna 
motfinansierar med motsvarande belopp. 500 000 kr regionala medel är undantagna denna princip och 
kan användas till förstudier/analys utan kommunal uppväxling. Enligt överenskommelsen ska 
kommunalförbundet säkra delregionala processledare inom prioriterade områden samt fördela medel 
till externa samverkansprojekt och insatser. Syftet med gemensam finansiering är att skapa en god grund 
för regional och delregional utveckling genom flernivåsamverkan. Budgeten beslutas årligen av 
respektive parter. 

Utgångpunkt 
Utgångspunkten är att den årliga tilldelningen av utvecklingsmedel ska bidra till Sjuhärads utveckling 
inom Utvecklingsstrategi för Sjuhärads fem fokusområden, Klimat 2030 samt målområdena från 
Kulturplan för Boråsregionen. Insatserna ska göras gemensamt; genom samarbete möjliggörs större 
utvecklingseffekter än vad var och en kan åstadkomma var för sig. Medlen ska stödja nya satsningar som 
behöver finansiell hjälp i ett inledande skede. Ambitionen är att utvecklingsmedlen ska åstadkomma 
effekter i hela Sjuhärad. Den gemensamma nyttan i Sjuhärad är därför vägledande. 

Generella kriterier för fördelning av utvecklingsmedel 
De generella kriterierna ska vara styrande vid utlysning och fungera som urvalskriterier vid beredning av 
projektansökningar och prioriterade insatser.  

• Målstyrning 
Utvecklingsarbetet utgår från en målstyrd process där fastställda mål står i fokus. Samtliga av de 
satsningar som beviljas medel ska ligga i linje med Utvecklingsstrategi för Sjuhärads fem fokusområden, 
Klimat 2030 eller målområdena från Kulturplan för Boråsregionen. Som ett komplement till detta 
styrdokument för medlens fördelning följer bilagan Prioriterade insatser. Dokumentet förtydligar 
fokusområdena/målområdena som formuleras utifrån utmaningar och behov.  

• Delregionalt perspektiv 
Medlen ska användas till insatser som ger ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv. Utgångspunkt 
för medlens användning är Sjuhärad där helhetssynen är överordnad lokala perspektiv. Det handlar om 
att utveckla en delregion där kommungränser är utsuddade och där invånare och näringsidkare kan ta 
del av hela Sjuhärads utbud. Den gemensamma nyttan i Sjuhärad ska vara vägledande. 
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• Samverkan med minst två kommuner 
I samtliga projekt ska det finnas kommunal samverkan. För att beviljas medel ställs därför krav på aktiv 
samverkan med minst två kommuner/kommunala bolag i Sjuhärad som samverkanspartners. Syftet är 
att stimulera samverkan, få en större förankring och delaktighet i kommunerna samt att få större effekt 
av satsade medel. Samverkan bör även ske med andra aktörer inom exempelvis näringsliv, akademi och 
social ekonomi. Utgångspunkten är att aktörerna i Sjuhärad genom samarbete åstadkommer större 
tillväxteffekter än vad var och en kan åstadkomma var för sig. 

• Tidsbegränsning om max 2 år 
Medel från Boråsregionen kan ges till projekt i max två år. Utgångspunkten är att projekt är en 
tidsbestämd satsning för att åstadkomma ett i förväg bestämt mål. Projekt har därmed specifika krav när 
det gäller tid, kostnad och måluppfyllelse. 

• Tydlig finansiell långsiktighet 
Projekten ska från start ha en tydlig finansiell långsiktig plan för hur projektet ska finansieras efter 
projekttidens slut. Det handlar om att projektet redan vid ansökningstillfället har en plan och tydligt 
anger hur satsningen ska bedrivas efter projekttiden, vilken dess huvudman ska vara samt hur 
finansieringen ska se ut. Syftet är att säkra projektets fortlevnad samt minska inlåsningsmekanismer och 
beroendet av kommunalförbundets stöd.  
 
Om däremot projektet är en engångsföreteelse och det unika ligger i projektets slutliga resultat eller 
metod som framarbetats ställs inga krav på finansiell långsiktighet. Däremot ska det finnas en plan för 
hur resultatet ska tillvaratas och spridas. 

• Nyttjande av utvecklingsmedel 
Utvecklingsmedel kan ges till projektledning och arbetsinsatser, men inte till större 
investeringskostnader. 

• Fördelning av utvecklingsmedel  
Utvecklingsmedel ska satsas i projekt och insatser som bidrar till att vi tillsammans utvecklar Sjuhärad 
och är en del av omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt Västra Götaland enligt de ovan 
nämnda styrdokumenten. Det innebär att samtliga medel ska avsättas till insatser, processer och 
samverkansprojekt.  

• Projekt  
Projekt är en bestämd avgränsad verksamhet med specifikt mål, under en begränsad tidsperiod och med 
förutbestämda resurser. Projektet ska vara väl avgränsad från ordinarie verksamhet.  

• Förstudier 
Förstudie är en preliminär studie i ett första skede av ett projekt. Förstudier ska därför ha inriktningen 
att resultatet kan ses som ett projektförslag och svara på om projektet går att genomföra, framtida 
samverkanspartners och hur det i nästa fas planeras att genomföras. Förstudier kan sökas en gång per år 
från Boråsregionen och enligt delegation beslutar ordförande i Beredningen för hållbar regional 
utveckling Sjuhärad, BH7, om tilldelning upp till 100 000 kr. Tidsgränsen för förstudier är ett år.  

Modell för hantering av utvecklingsmedel 
Medel för regionala samverkansprojekt utlyses årligen utifrån fastställda kriterier och styrdokument. 
Sökande ges möjlighet att inkomma med ansökningar för olika projekt i linje med Utvecklingsstrategi för 
Sjuhärads fem fokusområden, Klimat 2030 eller målområdena från Kulturplan för Boråsregionen.  
Information om utlysning av utvecklingsmedel sker på Boråsregionens hemsida, på LinkedIn samt i 
befintliga chefsnätverk. Referensgrupper stödjer kansliet i beredning och strategisk prioritering av 
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projektansökningar. Förslag på fördelning bereds i BH7. Beslut om medlens fördelning ska tas av 
Direktionen senast i oktober varje år. 
 
Direktionen kan välja inriktningsbeslut för tvååriga projekt. Det innebär att projektmedel kan beviljas 
under två år förutsatt att kommunalförbundets förutsättningar för finansiering inte ändras samt att 
projektet arbetar i enlighet med ansökan och uppsatta mål. 

Resultat, utvärdering och uppföljning 
Uppföljning av enskilda projekt genomförs löpande av kansliet inför utbetalning av medel. Om projekten 
eller satsningen förändras utifrån ursprungligt beslut måste en revidering inkomma. Information om 
vilka reviderade ansökningar som godkänts rapporteras till Direktionen på nästkommande 
sammanträde. 
  
Boråsregionen ska årligen inkomma till Västra Götalandsregionen med underlag inför dialoger och 
samtal. I förbundets budget och årsredovisning ska de delregionala utvecklingsmedlen, den 
regionala medfinansieringen och dess inriktning synliggöras. Resultaten av projekt och satsningar ska 
årligen presenteras för Direktionen. Resultat av Västra Götalandsregionens uppföljning av delregionala 
utvecklingsmedel tillsammans med en delregional uppföljning presenteras årligen för Direktionen.  

Roller och ansvar 

Direktionen Direktionen har det formella ansvaret för utvecklingsmedel på delregional 
nivå. De styr medlens strategiska inriktning och beslutar hur 
utvecklingsmedlen ska fördelas. 

Presidiet Presidiet är den slutliga instansen innan ärendet överlämnas till Direktionen 
för beslut. 

Beredningar BH7 har det övergripande ansvaret för beredningen av utvecklingsmedel med 
stöd från övriga beredningar.  

Kommunchefer Kommuncheferna lämnar synpunkter inför framtagandet av förslag på 
fördelning av utvecklingsmedel. 

Kommunalförbundet Kommunalförbundet ansvarar för processen, från utlysning till uppföljning. 
Det inkluderar exempelvis genomförande av utlysning, handläggande av 
inkomna projektansökningar, framarbetning av förslag på fördelning av 
medel, löpande kontakt med pågående projekt, granskning av lägesrapporter 
och rekvisitioner inför utbetalning, avstämningsmöten med projektägare, 
uppföljning på övergripande nivå i dialog med VGR samt övriga 
kommunalförbund.  

Referensgrupper Stödjer kansliet i beredning och strategisk prioritering av projektansökningar. 
Består av befintliga nätverk med sakkunniga tjänstepersoner från 
kommunerna.  

VGR Boråsregionens och VGRs roll- och ansvarsfördelning regleras i en årlig 
överenskommelsen.  
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Allmänna villkor för delregionala utvecklingsmedel 2023–2024  
Generella kriterier för tilldelning av utvecklingsmedel  
De generella kriterierna ska vara styrande vid utlysning och fungera som urvalskriterier vid beredning 
av inkomna projektansökningar. 
 

• Vem kan söka? 
Aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv, akademi, ideell förening och/eller social 
ekonomi. Medel kan inte användas internt för utveckling av ett företag eller en organisation.   

• Målstyrning 
Tillväxtarbetet utgår ifrån en målstyrd process där fastställda mål står i fokus. Samtliga av de 
satsningar som beviljas medel ska ligga i linje med prioriterade målfrågor i den regionala- och 
delregionala utvecklingsstrategin. För kulturprojekt är den delregionala kulturplanen 
vägledande.  

• Delregionalt perspektiv 
Medlen ska användas till insatser som ger ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv och 
den gemensamma nyttan i Sjuhärad ska vara vägledande. 

• Samverkan med minst två kommuner 
För att beviljas medel ställs krav på aktiv samverkan med minst två kommuner/kommunala 
bolag i Sjuhärad som samverkanspartners i det geografiska området Sjuhärad. 
Utgångspunkten är att aktörerna i Sjuhärad genom samarbete åstadkommer större 
tillväxteffekter än vad var och en kan åstadkomma var för sig. 

• Tidsbegränsning om max 2 år 
Medel från Boråsregionen kan endast ges till projekt i max två år.  

• Tydlig finansiell långsiktighet 
Projekten ska från start ha en tydlig finansiell långsiktig plan för hur projektet (om så 
planeras) ska finansieras efter projekttidens slut. Det ska finnas en plan för hur resultatet ska 
tillvaratas och spridas. 

• Nyttjande av utvecklingsmedel 
Utvecklingsmedel ska gå till projektledning, aktiviteter och arbetsinsatser och inte till större 
investeringskostnader.  

• Fördelning av utvecklingsmedlen 
Grundtanken är att utvecklingsmedlen ska satsas i projekt som stimulerar regional hållbar 
regional utveckling enligt de insatsområden som prioriteras för Sjuhärad.  

• Uppväxling 
Ett mervärde är att sökta projektmedel ska växlas upp mot externa finansieringskällor  

• Projekt  
Projekt är en bestämd avgränsad verksamhet med specifikt mål, under en begränsad 
tidsperiod och med förutbestämda resurser. Projektet ska vara väl avgränsad ordinarie 
verksamhet.  
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Prioriterade insatser delregionala utvecklingsmedel 2023–2024 
Boråsregionen utlyser årligen utvecklingsmedel för samverkansprojekt som bidrar till hållbar regional 
utveckling i Sjuhärad och som ligger i linje med Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021 – 20230 och 
Kulturplan för Boråsregionen 2020 – 2023. 
 
En behovsstyrd tillväxtmodell infördes från 2020 efter beslut av Boråsregionens Direktion. Modellen 
innebär att utvecklingsmedel kan sökas för projekt som bidrar till att uppfylla prioriterade insatser 
och mål som identifierats i den reviderade analysen av näringslivets behov i Sjuhärad 2022. Syftet är 
att möta de behov och utmaningar som identifierats i behovskartläggningen samt identifierade 
behov för kultursamverkan i den delregionala kulturplanen. 
 
Det är inom följande prioriterade områden och insatser som utvecklingsmedel kan sökas 2023. 
Ansökningar som tydligt och konkret knyter an till Utvecklingsstrategi för Sjuhärads fokusområden 
samt prioriterade målområden i Kulturplan för Boråsregionen. 

Fokusområde: En innovativ och konkurrenskraftig delregion  
Behov som insatserna ska möta – En förutsättning för att Sjuhärad ska vara innovativt och 
konkurrenskraftigt är satsningar inom flera olika områden som samspelar med varandra. Det handlar 
om strategisk kompetensförsörjning, forskning-och innovationsmiljöer, god infrastruktur och 
satsningar på omställningen till ett hållbart och digitalt samhälle. Förmågan att attrahera människor 
och företag till vårt område är i hög grad sammankopplad med förutsättningarna för långsiktig 
utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv i framkant. 
 
En viktig del för att regionen ska behålla sin långsiktiga konkurrenskraft är innovationsförmågan hos 
näringslivet. Behovsanalysen visar att Sjuhärads produktivitetsökning är långsammare än för Västra 
götalandsregionen som helhet och för riket. Detta indikerar att det kan finnas en utvecklingspotential 
att höja värdeskapandet med genom innovation och förnyelse. 

Insats: Länkningen till Västra Götalands hela innovationssystem  

Boråsregionens näringsliv upplevs idag inte ta del av det samlade ”utbudet” av innovationsstöd som 
finns på storregional nivå. Det handlar exempelvis om utbytet med Västragötalandsregionens science 
parks, rådgivningsaktörer och samverkan med akademi. Exempel på insatser som föreslås är stöd 
kring att matcha företagare och den tillämpade forskningen i hela regionen, att arbeta uppsökande 
gentemot företagen för att identifiera potential till förnyelse eller samverkansprojekt mellan företag 
och forskningsaktörer i hela regionen.  

Insats: Förmåga att tillvarata tillväxtpotentialen i det befintliga näringslivet   

Sjuhärad har en hög andel små- och medelstora företag i näringslivet, men både viljan och förmågan 
att växa skiljer sig åt mellan dessa. Boråsregionen ser att det finns en potential i att riktat stödja 
företag som har förutsättningar och ambition att växa med anpassade insatser. Detta som ett 
komplement till ett bredare generellt tillväxtfrämjande arbetet.  

Önskvärda effekter 

• Goda förutsättningar för att ta oss an gemensamma utmaningar genom kontinuerliga 
samverkansplattformar  

• Fler företag startas upp och växer i delregionen 

• Livskraftiga företag som ligger i framkant inom innovation och hållbarhet 
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Fokusområde: Strategisk kompetensförsörjning  

Behov som insatserna ska möta – Tillgången på kompetens är en förutsättning för att samhället 
ska utvecklas och för att Sjuhärad ska vara attraktivt. Vi ska möta arbetsmarknadens utmaningar 
gällande kompetensförsörjning samtidigt som vi ställer om till ett hållbart samhälle. Detta kräver nya 
kunskaper inom digitalisering och att vi skapar nya möjligheter för forskning och innovation. Genom 
strategisk kompetensförsörjning skapar vi förutsättningar för god tillgång till arbetskraft med rätt 
kompetens utifrån arbetsmarknadens behov och ger ökade förutsättningar för individers möjligheter 
till egen försörjning.  

 
Bristen på arbetskraft uppges att idag hämma tillväxten. Företag klarar inte av att möta efterfrågan 
på grund av svårigheter att rekrytera rätt kompetenser. Utmaningen företagen står inför handlar om 
att såväl kunna rekrytera som att behålla personal. Behovsanalysen pekar på stort behov av 
gymnasie- eller YH-utbildad personal, ofta med inriktning mot produktion och avancerad tillverkning, 
men även inom exempelvis ekonomi, juridik och HR. Boråsregionen ser ett behov av insatser för att 
stärka kompetensförsörjningen såväl som kompetensutvecklingen i regionen. Detta för att 
säkerställa att näringslivet kan fortsätta växa och vara långsiktigt konkurrenskraftig.  

Insats: Kompetensförsörjning och kompetensutveckling  

Inom detta område kan det handla om insatser för att öka utflödet från utbildningsystemet genom 
att arbeta för att skapa fler yrkesutbildningar, öka intresset för individer att läsa utbildningar eller på 
andra sätt öka utflödet från utbildningssystemet kopplat till de områden som näringslivet 
efterfrågar kompetens inom. Det kan också handla om insatser för att matcha och validera befintlig 
kompetens inom företag för att på så sätt lösa kompetensbehov samt även ett ökat antal 
valideringsinsatser riktat till arbetssökande 

Insats: Branschbredd och sårbarhet  

Regionen har en hög koncentration av sysselsatta inom vissa branscher och är beroende av ett antal 
större företag för sin sysselsättning, vilket skapar en sårbarhet mot konjunktur- eller 
marknadsförändringar. Graden av sårbarhet varierar mellan kommunerna men det finns ett behov av 
att skapa en bredare intäktsbas för att minska sårbarheten. Långsiktig utveckling av näringslivet 
förutsätter en kontinuerlig förnyelse och att nya branscher och företag växer fram. Inom detta 
område ser Boråsregionen behov av insatser som uppstart av företag inom nya branschområden, 
stöd för tillväxt i innovativa SME samt insatser för att främja etablering av företag i regionen, med 
fokus på nya branscher.  

Önskvärda effekter 

• Sjuhärad kännetecknas av ett utbildningssystem som anpassar sig efter 

• arbetsmarknadens behov 

• Sjuhärads arbetsmarknad har tillgång till arbetskraft med rätt kompetens och invånarna har goda 
möjligheter till egen försörjning 

• Sjuhärads arbetsgivare lockar till sig kompetens genom att erbjuda attraktiva arbetsplatser 
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Fokusområde: En socialt hållbar delregion   

Behov som insatserna ska möta – En socialt hållbar delregion innebär att invånarna har jämlika 
förutsättningar att leva ett gott liv och delta i samhällslivet. Social hållbarhet lägger grunden till en 
fungerande demokrati och ökar samhällets möjligheter att möta oförutsedda händelser. 

Insats: Främja tvärsektoriell samverkan mellan aktörer 

För att lyckas med att skapa jämlika förutsättningar och öka inkludering krävs en tvärsektoriell 
samverkan med aktörer från offentlig sektor, det privata näringslivet och det civila samhället.  

Insats: Barn och ungas hälsa 

Utvecklingsarbetet i Sjuhärad ska skapa förutsättningar för god och jämlik hälsa i hela delregionen 
och bidra till att alla medborgare känner sig inkluderade. Att barn och unga växer upp under trygga 
förhållanden är viktigt för förutsättningar att leva ett gott liv och delta i samhällslivet.  

Önskvärda effekter 

• God och jämlik hälsa för alla inom Sjuhärad  

• Invånarna har goda möjligheter till egen försörjning och en jämlik samhällsservice oberoende av 
bostadsort 

• Barnets bästa beaktas i alla lägen 

Fokusområde: En cirkulär och hållbar delregion  

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

Insats: Stimulera omställning till ett cirkulärt och fossiloberoende samhälle 

För att minska effekterna av klimatförändringarna måste vi arbeta för ett cirkulärt och 
fossiloberoende samhälle. Det kan handla om att ta fram nya innovationer, metoder och uppmuntra 
till beteendeförändring för att minska klimatpåverkan.  

Insats: Skapa förutsättningar för ekologisk hållbarhet   

För att åstadkomma en välmående miljö med rik natur, rent vatten och ren luft krävs insatser för 
att bibehålla den ekologiska hållbarheten. Det kan handla om markanvändning, vattenförsörjning 
eller att berika artrikedom.   

Önskvärda effekter   

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

• En delregion med mindre miljö-och klimatpåverkan 

• Sjuhärad präglas av en välmående miljö med rik natur, rent vatten och ren luft 
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Fokusområde: Hållbar samhällsplanering   

Behov som insatsen ska möta – Samhällsplaneringen har en viktig roll i att skapa ett hållbart 
samhälle som tillgodoser människors behov av en god livsmiljö. Att knyta samman Sjuhärad med 
övriga regionen och öka närheten med våra grannregioner är viktigt för att skapa en attraktiv region. 
I behovsanalysen framkommer att planering av exempelvis kollektivtrafik, tillgång till planlagd mark 
och digitalinfrastruktur är områden som gynnas av ett delregionalt perspektiv. Att samordna och 
koordinera planeringsprocesser av frågor som sträcker sig över kommungränserna ses som något 
som bidra till både en högre kvalitet och ökad effektivitet i samhällsplaneringen.   

Insats: Samordning av kommungemensamma planeringsfrågor 

Förslag på insatser är exempelvis samverkan kring större företagsetableringar, långsiktig 
bostadsförsörjning och ladd-infrastruktur. Andra områden som lyfts fram är att tillgängliggöra och 
samarbeta kring dataunderlag mellan kommunerna för att underlätta exempelvis 
översiktsplaneringen.  

Önskvärda effekter:  

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

• Sjuhärads invånare har god tillgång till attraktiva och hållbara boendemiljöer  

• Sjuhärad har ett sömlöst och sammanhållet transportsystem 

Prioriterade målområden i Kulturplan för Boråsregionen 2023 och 2024 
Behov som insatserna ska möta – Kommunerna i Sjuhärad har gemensamt valt ut områden i den 
regionala kulturplanen som de avser att fokusera på under perioden 2020-2023. Vid utvärdering av 
områdena ser vi många goda exempel på lyckade satsningar både av kommuner men också 
kulturaktörer. När vi nu går in i vår sista period ser vi därför en nytta i att satsa särskilt på de 
områden som vi vill nå längre.  
 
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. All kulturverksamhet äger rum i 
en kommun. 
 
Kommunerna i Sjuhärad har gemensamt valt ut områden i den regionala kulturplanen som de avser 
att fokusera på under perioden 2020-2023. Vid utvärdering av områdena ser vi många goda exempel 
på lyckade satsningar både av kommuner men också kulturaktörer. När vi nu går in i vår sista period 
för kulturplanen ser vi därför nyttan av att satsa särskilt på de områden där vi vill nå längre.  
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Insats: Platsutveckling och besöksnäring   

Nya sätt att arbeta med platsutveckling, stärker delregionen och kan spridas. I den delregionala 
kulturplanen betonas särskilt dessa områden. 

• Arrangera utbildningar, kompetensutveckling kring samhällsplanering 
• 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 

Insats: Folkbildning och civilsamhälle 

Samverkan med folkbildningen är något som efterlyses på både lokal och regional nivå. I den 
delregionala kulturplanen betonas särskilt dessa områden. 

• Skapa möten över de gränser som kan sättas av funktionsvariationer eller bakgrund 
• Främja ungdomars delaktighet 
• Bevara kulturavet inom byggnadsvård, textil, musik 
• Skapa förutsättningar för upplevelser inom konst och kultur 
• Verka för demokrati och alla människors lika värde 

Insats: Barnperspektivet inom kultur 

Ett horisontellt mål som bör genomsyra all kulturverksamhet. I den delregionala kulturplanen 
betonas särskilt dessa områden. 

• Barnen skall mötas och komma till tals genom kanaler som regionens kulturverksamheter 
erbjuder 

• Samverkan i former som tar barnets behov och åsikter tillvara 
• Medarbetare och personal skall fortbildas i konsten att möta och ställa rätt frågor till barnen 

Önskvärda effekter 

I Boråsregionen är ett prioriterat mål för regional utveckling att främja ett aktivt och nyskapande 
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 Boråsregionen för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av kulturen med invånarna som 
medskapare i kulturutbudet. 



Tjänsteskrivelse 
Direktionen 

Ärende: 7 
Datum: 2022-08-31 

Diarienummer: 2022/SKF0146 
Sida 1 (2) 

 

   
 

Annica Berglund, Regionutvecklare Näringsliv 
annica.berglund@borasregionen.se 
Telefon: 0734-16 91 84 

Omdisponering av utvecklingsmedel, Faktaunderlag och kommunikation 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen godkänner förslag till omdisponering av utvecklingsmedel från projekt Förstärkt 
näringsliv till projekt för att ta fram faktaunderlag om näringslivets sammansättning och utveckling 
i Boråsregionen samt kommunikationsinsatser för att marknadsföra delregionen internt och 
externt 
 

 

Ärendebeskrivning 
Projektet Förstärkt Näringsliv Boråsregionen (projekt 387, Dnr 2017/SKF0151) initierades hösten 
2017 med syfte att under tre år växla upp arbetet inom ramen för Business Region Borås och 
utarbeta samverkansformer för att stödja företagsutvecklingen och företagsetableringar tillsammans 
med regionen, medlemskommunerna, näringslivets organisationer och aktörerna inom forskning och 
utveckling.  
 
Projektet har reviderats i flera steg, vilket godkänts av Direktionen, och fokus lades på två huvudspår. 
Dels projektet Trygg elförsörjning Sjuhärad, dels hur företagsklimatet kan förbättras och samordnas i 
Boråsregionen. Arbetet gällande företagsklimatet fokuserade på interna rutiner och attityder 
kommungemensamt i hela Boråsregionen - en satsning som genomfördes under 2020 och 2021 med 
positivt gensvar från kommunerna. Med anledning av pandemin genomfördes flera träffar digitalt, 
vilket bidrog till lägre kostnader än beräknat för projektet.  
 
Förslaget är att viss del av restbeloppet från projekt Förstärkt Näringsliv i Boråsregionen används till 
nya aktiviteter i samma anda som det ursprungliga projektet och fördelas på två arbetspaket enligt 
nedan. 
 
Arbetspaket 1: Underlag och faktarapport ”Fakta och statistik om Boråsregionens näringsliv” 
Att ha kunskap och fakta om näringslivets sammansättning och utveckling i regionen är en 
förutsättning för att kunna skapa en innovativ och konkurrenskraftig delregion. För att kunna stötta 
företag och branscher är det viktigt att tidigt fånga upp signaler om trender och/eller förändringar. 
Rapporten kommer också att vara en viktig del i kommunikationen om förutsättningarna i vår region 
samt vara underlag för beslut om insatser för och i näringslivet. Rapporten kommer att revideras 
årligen och blir ett hjälpmedel för tjänstemän och politiker att vara bra ambassadörer. Kostnad för 
konsult samt underlag beräknas till 100 tkr. 
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Arbetspaket 2: Kommunikationsinsatser 
För att på ett bra sätt kunna arbeta för en innovativ och konkurrenskraftig delregion är det viktigt att 
nå ut med budskapet och involvera företag och andra organisationer i arbetet. Det finns ett behov av 
en kommunikatör som kan arbeta praktiskt med att utveckla hemsidan, sociala medier, ta fram en 
bildbank, nyhetsbrev etc. Kommunikationen sker ”internt” i regionen till medlemskommuner och 
befintligt näringsliv samt externt utanför regionen till intressenter och presumtiva etablerare. 
Kostnad för kommunikatör 20-30 % under 15 mån samt grafiskt material beräknas till 270 tkr. 
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Annica Berglund, Regionutvecklare Näringsliv 
annica.berglund@borasregionen.se 
Telefon: 0734-16 91 84 

Omdisponering av utvecklingsmedel, Innovationslots 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen godkänner förslag till omdisponering av utvecklingsmedel från projekt Förstärkt 
näringsliv till medfinansiering av projekt Innovationslots  
 

 

Ärendebeskrivning 
Projektet Förstärkt Näringsliv Boråsregionen (projekt 387, Dnr 2017/SKF0151) initierades hösten 
2017 med syfte att under tre år växla upp arbetet inom ramen för Business Region Borås och 
utarbeta samverkansformer för att stödja företagsutvecklingen och företagsetableringar tillsammans 
med regionen, medlemskommunerna, näringslivets organisationer och aktörerna inom forskning och 
utveckling.  
 
Projektet har reviderats i flera steg, vilket godkänts av Direktionen, och fokus lades på två huvudspår. 
Dels projektet Trygg elförsörjning Sjuhärad, dels hur företagsklimatet kan förbättras och samordnas i 
Boråsregionen. Arbetet gällande företagsklimatet fokuserade på interna rutiner och attityder 
kommungemensamt i hela Boråsregionen - en satsning som genomfördes under 2020 och 2021 med 
positivt gensvar från kommunerna. Med anledning av pandemin genomfördes flera träffar digitalt, 
vilket bidrog till lägre kostnader än beräknat för projektet.  
 
Förslaget är att viss del av restbeloppet från projekt Förstärkt Näringsliv i Boråsregionen används till 
nya aktiviteter i samma anda som det ursprungliga projektet. 
 
Innovationslots 
Små och medelstora företag i vår delregion står inför stora utmaningar. För att överleva och 
utvecklas behöver de kunna anpassa sig till en grön och digital omställning, vara innovativa och 
tillämpa nya affärsmodeller.  
  
För att bättre nyttja det utbud av resurser som finns för att stötta företag, behövs en funktion som 
har en samlad bild över de instanser och organisationer som finns. Syftet är sprida informationen och 
dels vara en brygga till de mindre företagen i delregionen, dels hålla de kommunala 
näringslivsutvecklarna uppdaterade. Förslaget är väl förankrat hos näringslivscheferna, då det i 
Business Region Borås verksamhetsplan för 2022-2024 framgår att BRB ska arbeta med insatser för 
att koppla ihop näringslivet och innovationssystemet. 
 
Enligt rapporten “Behovsanalys näringslivet i Boråsregionen” (WSP 2022-06-21) finns ett uttryckt 
behov av att matcha behov och resurser och en av utmaningarna är “Länkningen till Västra Götalands 
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hela innovationssystem”. Detta bekräftas även i rapporten “Kartläggning av det företagsfrämjande 
stödsystemets räckvidd i Västra Götaland (VGR 2020).    
  
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund avser att söka medel för ett större projekt, 
Innovationslots, men vill först göra en förstudie om hur ett sådant projekt bäst utformas (etapp 1). 
Det handlar exempelvis om att ha en dialog med berörda parter i innovationssystemet samt att göra 
en omvärldsanalys av vad som gjorts på andra håll. Vidare ingår att se över möjligheter till 
finansiering av ett större projekt. De medel som avses i denna ansökan är dels tänkt att användas till 
förstudien, dels till eventuell medfinansiering av ett större projekt (etapp 2). 
 
Kostnaden för etapp 1 beräknas till 150 tkr och etapp 2 till 280 tkr, totalt 430 tkr. 
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Lisa Belfrage, Verksamhetschef Navet science center 
lisa.belfrage@navet.com 
Telefon: 0700-824341 

Arbetsordning Navet science center 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen godkänner förslag till arbetsordning för Navet science center 
 

 

Ärendebeskrivning 
I ”Delegation och arbetsordning för Styrgrupp för Navet science center” från 2016 anges vad som 
gäller för Navets verksamhet avseende medlemmar, ändamål, organisation, finansiering av 
verksamheten, budgetprocess och ekonomisk styrning, budgetuppföljning och årsredovisning samt 
utträde ur Navet. Sedan 2016 har förändringar skett avseende flera områden, vilket föranleder en 
översyn av regelverket. 
 
I februari 2022 antogs en ny Affärsplan 2022-2025 där bland annat Navets uppdrag och målgrupp 
reviderades. Under våren fördes dialog om nya avtal med kommunerna och formerna för dessa.  
 
I juni gav Direktionen kansliet i uppdrag att revidera befintlig delegations och arbetsordning för att 
säkerställa att styrformerna ligger i linje med verksamhetens inriktning.  
 
Den reviderade arbetsordningen innebär följande huvudsakliga förändringar: 
- Förtydligat uppdrag och målgrupp 
- Politisk styrning sker via Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
- Beredning av politiska ärenden sker i huvudsak i beredningen för Välfärd och Kompetens 
- Styrgruppen för Navet science center avvecklas från och med 1 januari 2023 
- En Advisory Board inrättas, vilken blir en rådgivande funktion som bidrar till att utveckla 

verksamheten. Enligt förslaget ska Direktionen ha två representanter i Advisory Board  
- Samtliga sjuhäradskommuner är medlemmar i Navet, varav de som tecknar grundavtal för 

skolverksamhet kallas avtalskommuner. Därtill står det samtliga kommuner fritt att teckna avtal 
med Navet för särskilda och/eller riktade insatser 

- För avtalskommuner genomförs en justering av avgiften för att bättre harmonisera med 
kommunernas befolkningsunderlag 

 
Enligt tidigare beslut i Direktionen ska Navet ha en årlig indexhöjning om 2,5 %, vilket föreslås ligga 
kvar oförändrat. Uppsägningstid för utträde ligger också kvar oförändrat.  
 
Advisory Board Navet science center 
I dialogprocessen under hösten 2021 var det flera aktörer som påminde om den breda styrningen när 
Navet grundades och lyfte vikten av en rådgivande funktion till Navet där flera perspektiv kan bidra 
till utvecklingen. En jämförelse med övriga science centers i Sverige visar att den stora merparten har 
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representanter från både akademi, näringsliv och samhälle i sin styrelse. Advisory Board Navet 
science center kommer emellertid inte ha något juridiskt ansvar, utan rekommenderar och vägleder 
verksamhetschef. Gruppen agerar bollplank, identifierar problem, flaskhalsar och hittar vägar till 
utveckling. Navets Advisory Board föreslås bestå av representanter från akademi, näringsliv och 
samhälle samt två representanter från Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.  
 
Prissättningsmodell avtalskommuner 
Nuvarande prissättningsmodell för avtalskommuner fastställdes 2014 och är inte enhetlig i kostnad 
per barn och därmed inte längre relevant mot bakgrund av förändringar i befolkningsutvecklingen 
mellan kommunerna. Det finns därför ett önskemål från Navets styrgrupp att revidera modellen för 
att bättre harmonisera med uppdrag och kommunernas befolkningsstorlek. I dialog med övriga 
kommuner om avtal med Navet har det varit angeläget att sätta en gemensam prisbild. 
 
Enligt tidigare uppdrag från Sjuhäradskommunerna skulle Navet arbeta med elever i åldersspannet  
6-16 år. I och med den nya affärsplanen är Navets uppdrag att arbeta med elever i åldersspannet  
5-19 år, vilket överensstämmer med uppdragen från Skolverket och Västra Götalandsregionen.  
 
Den nya prissättningsmodellen är en anpassning av nuvarande modell, utifrån åldersspannet 5-19 år, 
vilket ger 120 kr per barn och år i 2022-års prisläge.  
 
 

Kommun Avgift 2022 (6-16 år) Avgift 2023 (5-19 år)  
inkl index 2,5 % 

Borås Stad 6 347 582 6 607 153 
Marks kommun 741 740 797 040 
Svenljunga kommun 225 850 229 149 
Tranemo kommun 281 719 257 316 
Ulricehamns kommun  537 879 
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Arbetsordning Navet science center 
 

Antagen Direktionen   2022-09-16 

Gäller from    2023-01-01 

Utöver vad som anges i Kommunallagen (KL) och Förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund gäller nedanstående bestämmelser 

§ 1 Namn och säte 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har samfällt beslutat att förbundet ska 
svara för drift av verksamheten Navet science center, enligt punkt 3 i § 3 i Förbundsordning 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.  

§ 2 Medlemmar 

Samtliga kommuner i kommunalförbundet är medlemmar i Navet science center och har möjlighet 
att teckna kommunspecifika samarbetsavtal med Navet science center.   

§ 3 Ändamål 

Navet är en publik arena för bildning som ska vara med och utveckla Sjuhärad till en attraktiv och 
konkurrenskraftig delregion med hög utbildningsnivå och en befolkning med stort intresse för 
naturvetenskap, teknik, matematik och hållbar utveckling.  På Navet sätts dessa ämnen i ett kreativt, 
upplevelsebaserat sammanhang baserat på vetenskap. Navets huvudman är Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund. Genom delregional samverkan och samfinansiering skapas utbud, 
utvecklingsmöjligheter och synergier som inte ryms i en enskild kommun.  
 
Navet ska: 

1. Bidra till att väcka intresset för naturvetenskap, teknik, matematik och hållbar utveckling hos 
barn och unga i Sjuhärad 

2. Bidra till det livslånga lärandet genom att erbjuda kompetensutveckling och bildning inom 
naturvetenskap, teknik, matematik och hållbar utveckling 

3. Skapa upplevelser som stärker kreativitet och innovationsförmåga samt nyfikenhet och lust 
att lära om naturvetenskap, teknik, matematik och hållbar utveckling 

4. Vara en publik mötesplats för hållbar samhällsutveckling 
   

Navets vision är ”Navet är en självklar aktör och samarbetspartner för förverkligande av Agenda 
2030”.  Navets mission är ”Navet ska inspirera till ökad nyfikenhet och lust att lära”. Navet samverkar 
med offentlig sektor, akademi, näringsliv och samhälle.  

§ 4 Organisation 

Politisk styrning sker via Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. 

Beredning av politiska ärenden sker i huvudsak i Beredning för Välfärd och Kompetens. 
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Navets verksamhetschef har ansvar för verksamheten i enlighet med delegationsordning 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.  

Advisory Board Navet science center är en rådgivande funktion som bidrar till att utveckla 
verksamheten. Advisory Board Navet science center består av representanter från akademi, 
näringsliv och samhälle samt två representanter från Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund. Arvode för externa representanter utgår ej. 

§ 5 Avtalskommuner 

De medlemskommuner som tecknat grundavtal för skolverksamhet med Navet science center 
reglerar sin samverkan i kommunspecifika samverkansavtal, vilka följs upp årligen.  

Uppsägning av grundavtal ska ske senast 1 juli med en uppsägningstid om två år räknat från årsskiftet 
efter uppsägningen.  

§ 6 Finansiering av verksamheten  

För kommuner i Sjuhärad som tecknat grundavtal för skolverksamhet gäller fördelningsnyckel om 
120 kr per barn 5-19 år (2022 års prisläge). Invånarantalet per den 1 juli föregående år ligger till 
grund för avgiften. Avgiften räknas upp med 2,5 % per år.  
 
Samtliga medlemskommuner har möjlighet att teckna avtal med Navet för särskilda och/eller riktade 
insatser.  

Navet science center har möjlighet att teckna samarbetsavtal med andra aktörer. 
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Mikael Szanto, Projektledare 
mikael.szanto@borasregionen.se 
Telefon: 0734-09 12 95 

Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad 2022 - 2024 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar om projektgenomförande i enlighet med Kunskapsnod fullföljda studier  
 

Sammanfattning av ärendet 
I Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad definieras strategier för genomförande och fokusområden 
för det fortsatta arbetet för att fler ska fullfölja sina studier i Sjuhärad. Förslaget har arbetats fram i 
nära samverkan med Boråsregionens åtta medlemskommuner genom workshops i samtliga 
kommuner som önskat delta. Boråsregionens strategiska nätverk har varit involverade i arbetet. 
 
Satsningen knyter an till två av fokusområdena i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030; 
strategisk kompetensförsörjning och en socialt hållbar delregion. Projektet finansieras av RUN 
(regionutvecklingsnämnden) med 2,25 mnkr/år under 2022-2024.  
 
Förslaget är att Direktionen beslutar om projektgenomförande i enlighet med Kunskapsnod fullföljda 
studier Sjuhärad. 

Ärendebeskrivning 
Fullföljda studier är en av de fyra tvärsektoriella kraftsamlingar som samtliga 49 kommuner och VGR 
beslutat om i den regionala utvecklingsstrategin. Under hösten 2021 ansökte Boråsregionen och de 
övriga kommunalförbunden i Västra Götaland om projektmedel hos RUN för att kunna förstärka det 
delregionala arbetet för att fler unga ska få möjlighet att fullfölja sina studier. Den 17 december 2021 
beviljades Boråsregionen 2,25 mnkr/år för 2022–2024 för att etablera en Kunskapsnod fullföljda 
studier Sjuhärad.  
 
Fullföljda studier är en bred och komplex fråga som berör flera olika aktörer. Med utgångspunkt i det 
arbete som genomförts tidigare på Boråsregionen och inriktningen i den delregionala 
utvecklingsstrategin ser vi nu en möjlighet och ett behov av att ta ett långsiktigt och strategiskt grepp 
om utmaningen att få fler barn och unga att fullfölja sina studier.  
 
Genom delregionala kunskapsnoder ska en mer långsiktig arbetsform etableras, allt för att fler ska 
fullfölja sina studier. Redan idag görs mycket arbete för fullföljda studier i kommunerna. 
Kunskapsnoden ska bidra till det gemensamma arbetet med fullföljda studier utifrån lokala behov 
och förutsättningar.  
 
Process 
Under våren 2022 genomfördes en förstudie på Boråsregionen. Syftet var att i tät dialog med 
medlemskommunerna identifiera och prioritera det delregionala arbetet för fullföljda studier. 

mailto:mikael.szanto@borasregionen.se
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Boråsregionen har också flera strategiska nätverk inom utbildning, socialtjänst och kultur som varit 
viktiga i arbetet. Förstudien mynnade ut i de förslag till fokusområden och strategier för 
genomförande som sammanfattats i Kunskapsnod fullföljda studier som nu presenteras för 
Direktionen. Arbetet har dokumenterats i den förstudierapport som ligger som bilaga i ärendet. 
 
Fokusområden 
Fem fokusområden har identifierats som viktiga att arbeta vidare med delregionalt; föräldrar som 
resurs, god lärmiljö, hälsa för lärande, meningsfull fritid och ungas delaktighet. Fokusområdena 
överlappar varandra och utgör tillsammans en integrerad helhet där målet är att skapa en 
sammanhållen kedja av insatser kring barn och unga, mellan huvudmän. Insatser behövs på olika 
nivåer inom fokusområdena; främjande, förebyggande och åtgärdande.  
 
Strategier för genomförande 
Arbetet för en delregional kunskapsnod utgår från kommunalförbundets styrkor och det uppdrag 
som är beslutat i förbundsordningen. Kommunalförbundet ska aktivt tillvarata 
medlemskommunernas gemensamma intressen, bland annat regionalt och nationellt, förbundet ska 
vara en plattform för medlemmarnas sammanhållning byggd på samsyn över kommun- och 
partigränser och förbundet syftar till att stärka Sjuhäradsregionen samt att främja medlemmarnas 
samverkan för utveckling och effektivt resursutnyttjande. 
 
Utifrån de behov som kommunerna identifierade och kommunalförbundets uppdrag och 
förutsättningar har fyra strategier för genomförande för Kunskapsnodens arbete tagits fram där 
Boråsregionen kan agera processtöd, samverkansarena, omvärldsbevaka och fungera som 
utvecklingsarena. Dessa strategier drar nytta av kommunalförbundets styrkor och etablerade 
arbetssätt, samtidigt som de ger förutsättningar att möta kommunernas identifierade behov. 
 
Målgrupp för Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad 
Målgrupp för arbetet är dels vuxna som möter barn och unga i professionellt och ideellt arbete, 
dels verksamhetsansvariga tjänstepersoner och utvecklingsledare.  

Beslutsunderlag 
• Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad  
• Förstudierapport 

Ärendets gång 
2022-02-02 Beredning VoK 
2022-03-16 BH7 
2022-05-11 BH7 och beredning VoK 
2022-08-30 Beredning VoK 
2022-08-31 BH7 
2021-09-16 Direktionen 

Expedieras till 
• Medlemskommunerna 
• Västra Götalandsregionen 



Kunskapsnod 

Fullföljda studier Sjuhärad



Förord 

Ulf Olsson (S) 

Kommunstyrelsens ordförande Borås stad 

Michael Plogell (FR)

Kommunstyrelsens ordförande Bollebygd

Gunnar Andersson (M)

Kommunstyrelsens ordförande Herrljunga 

Jessica Rodén (S)

Kommunstyrelsens ordförande Mark 

Patrik Harrysson (S)

Kommunstyrelsens ordförande Svenljunga 

Driton Bilalli (S) 

Kommunstyrelsens ordförande Tranemo

Roland Karlsson (C)

Kommunstyrelsens ordförande Ulricehamn

Bengt Hilmersson (C)

Kommunstyrelsens ordförande Vårgårda  
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Fullföljda studier är en av fyra kraftsamlingar inom Regional 

utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 där 

ambitionen är att ge barn och unga de allra bästa 

förutsättningarna för en bra start i livet och för god hälsa, 

utbildning och framtidstro. 

Redan idag görs mycket arbete för fullföljda studier i 

kommunerna. Genom Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad 

ska en mer långsiktig arbetsform för delregional samverkan 

etableras, allt för att fler ska fullfölja sina studier utifrån 

Sjuhärads lokala behov och förutsättningar. 

Fullföljda studier är en viktig samhällsfråga som kan vara 

avgörande för både individ och samhälle. Frågan har stor 

bäring för möjligheten att skapa ett hållbart och 

konkurrenskraftigt samhälle. Vi hoppas att alla som arbetar för 

Sjuhärads utveckling vill vara med och bidra till att fler barn och 

unga fullföljer sina studier!

Borås, september 2022
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Innehållsförteckning

KUNSKAPSNOD FULLFÖLJDA STUDIER SJUHÄRAD 2022



Bakgrund

I Sjuhärad var nära 15 procent av eleverna i årskurs nio inte 

behöriga till något av gymnasieskolans program. Nästan 26 

procent av gymnasieeleverna tog inte examen inom fyra år 

(Skolverket, 2021). För de som inte tar sin gymnasieexamen finns 

det möjlighet att göra det inom komvux eller folkhögskola men 

trots dessa möjligheter är det många ungdomar som inte fullföljer 

sina studier.

Att unga inte fullföljer sina studier kan vara avgörande för deras 

framtid. Individer utan gymnasieexamen har svårare att etablera 

sig på arbetsmarknaden och löper ökad risk för psykisk och fysisk 

ohälsa. 

Att möjliggöra för fler att lyckas fullfölja sina studier är ett 

samhällsansvar. Det kräver tidiga insatser från flertalet aktörer. 

Vinsten för såväl individen som samhället är stora om fler kan 

bidra med sin kompetens och känna sig mer delaktiga.

KUNSKAPSNOD FULLFÖLJDA STUDIER SJUHÄRAD 20224

Arbetet för fullföljda studier kopplar an till Utvecklingsstrategi för 

Sjuhärad 2021-2030, särskilt till fokusområdena En socialt hållbar 

delregion och Strategisk kompetensförsörjning.

Kommunalförbundet utgör en viktig samverkansplattform för 

medlemskommunerna. Genom att dra nytta av 

medlemskommunernas erfarenheter och utveckla den delregionala 

samverkan finns goda förutsättningar att växla upp arbetet för 

fullföljda studier utifrån Sjuhärads lokala behov och förutsättningar. 

För att ytterligare kraftsamla i arbetet för fullföljda studier har de fyra 

kommunalförbunden i Västra Götaland beviljats medel av 

regionutvecklingsnämnden för att upprätta delregionala 

kunskapsnoder.



Dialogprocess våren 2022 

Informera om Fullföljda studier Sjuhärad. 
Identifiera vad som görs i samverkan, 
behov och utmaningar genom workshops i 
ledningsgrupper/nätverk

Steg 1 januari – februari 2022

Information om fullföljda studier Sjuhärad, kartläggning av 

insatser och samverkan i kommunerna. Primär målgrupp: lokala 

ledningsgrupper Närvårdssamverkan samt delregionala 

chefsnätverk.

Steg 2 mars – april 2022

Workshops med tjänstepersoner i respektive kommun. 

Prioritering av insatser som kräver delregional samverkan. 

Primär målgrupp: tjänstepersoner som kommunerna utsett.

Steg 3 april – maj 2022

Analys och sammanställning av kommunernas behov och 

prioriteringar. Presenterat ett första utkast till kunskapsnod. 

Primär målgrupp: beslutsfattande tjänstepersoner och politiker. 

Steg 4 maj – juni 2022

Föreslå organisering för det fortsatta arbetet i Kunskapsnod 

fullföljda studier Sjuhärad. Primär målgrupp: politiska 

beredningarna och Direktionen.

För att lägga grunden till Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad 

genomförde Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund under våren 

2022 en förstudie. Förstudien har inventerat pågående utvecklingsarbete, 

kunskaper, erfarenheter och kommunernas behov av stöd i arbetet för 

fullföljda studier. Syftet var att säkerställa att kommunernas lokala behov 

och förutsättningar tillgodoses i kunskapsnoden. Arbetet la grunden till 

Kunskapsnodens utformning och innehåll.

Inom ramen för förstudien genomfördes en stor mängd workshops och 

dialogmöten med deltagare från våra åtta medlemskommuner. För en 

detaljerad beskrivning av processen se Förstudierapport fullföljda studier 

Sjuhärad. 



att bygga upp en delregional kunskapsnod som skapar 

förutsättningar för ett hållbart och långsiktigt arbete inom 

området fullföljda studier med fokus på samverkan och 

utveckling för att öka andelen barn och unga i Sjuhärad 

som fullföljer sina studier
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Det övergripande målet

KUNSKAPSNOD FULLFÖLJDA STUDIER SJUHÄRAD 2022



Kunskapsnoden  

Kunskapsnoden utgör plattformen för det delregionala arbetet för fullföljda studier. Kunskapsnoden ska stödja 

kommunernas arbete för fullföljda studier genom att initiera, rigga och sjösätta projekt samt bygga, paketera 

och sprida kunskap och lärdomar. 

Kommunalförbundet kommer att driva arbetet i nära samverkan med medlemskommunerna. Målgrupp för 

arbetet är dels vuxna som möter barn och unga i professionellt och ideellt arbete, dels verksamhetsansvariga 

tjänstepersoner och utvecklingsledare. 

Kunskapsnoden kommer att arbeta utifrån följande fyra strategier i genomförandet:

Processtöd Samverkansarena Omvärldsbevakning Utvecklingsarena

• Workshoppar, seminarier 

och webbinarier

• Informationsmöten 

• Utbildning och 

kompetenshöjande 

insatser

• Implementera verksamma 

metoder och arbetssätt

• Nätverk

• Dialog

• Erfarenhetsutbyte

• Förankring

• Forskning 

• Goda exempel

• Statistik & analys

• Myndigheter och media

• Initiera förstudier och 

projekt

• Pilotverksamhet

• Stötta i ansökningar och 

uppstart av projekt

• Utlysningar av medel och 

möjligheter till finansiering
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Fem fokusområden 

Föräldrar som resurs

God lärmiljö

Hälsa och lärande

Meningsfull fritid

Ungas delaktighet

Kunskapsnoden ska inrikta sitt arbete på fem fokusområden. 

Fokusområdena är områden som kommunerna vill prioritera i det 

gemensamma arbetet med fullföljda studier.

Fokusområdena överlappar varandra och utgör tillsammans en 

integrerad helhet där målet är att skapa en sammanhållen kedja av 

insatser kring barn och unga, mellan huvudmän. 

Insatser behövs på olika nivåer och inom ett flertal olika 

verksamhetsområden. Främjande insatser riktar sig universellt till alla 

barn och unga. Förebyggande insatser riktar sig mer selektivt till 

grupper där risken för skolmisslyckanden är högre. Åtgärdande 

insatser riktar sig till barn och unga som har en problematisk 

skolgång eller har avbrutit sina studier.

Kunskapsnoden kommer att prioritera insatser som riktar sig till barn 

och unga som av olika orsaker är särskilt utsatta eller som samhället 

har svårt att nå. Ambitionen är att kunskapsnodens insatser 

prioriterar de barn och unga som är i störst behov av stöd och hjälp.

KUNSKAPSNOD FULLFÖLJDA STUDIER SJUHÄRAD 20228



Föräldrar som resurs

För att ge barn och unga en bra start i livet är föräldrarnas 

förutsättningar grundläggande. Även om skolan har ett 

kompensatoriskt uppdrag spelar föräldrars möjlighet att stödja barn 

och ungas utveckling och lärande stor roll. Föräldrar som är trygga, 

har möjlighet att försörja sig och känner tillit till samhället kan vara 
en resurs för sina barn. 

Kunskapsnodens arbete inom fokusområdet syftar till att stärka 

kommunernas arbete att identifiera och initiera insatser tidigt kring 

familjer och barn och unga som riskerar att fara illa. Stödet måste 

utformas med barnets behov i centrum och ta hänsyn till familjens 

förutsättningar och ske i samverkan mellan individ- och 

familjeomsorg, skola och vård. 
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God lärmiljö
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Lärmiljön är den miljö och det sammanhang som en person 

befinner sig i under ett lärande. Lärandet sker i samspel med 

andra där värdegrund och vilka attityder vi möter i vår omgivning 

är avgörande. För att skapa en god lärmiljö är det viktigt att barn 

och unga känner sig trygga och att varje barn, oavsett 

funktionsvariation, har de bästa förutsättningarna för lärande. 

Skolanknytning är en viktig faktor som påverkar elevers 

möjligheter att fullfölja sina studier. En stark skolanknytning 

uppnås genom att stötta elever att vara närvarande och aktiva i 

skolarbetet och att klara studierna, att stärka kopplingarna mellan 

studierna och övriga delar av elevernas liv samt att skapa en trygg 

miljö som präglas av positiva relationer. 

Kunskapsnodens arbete inom fokusområdet syftar till att skapa 

goda lärmiljöer genom att stärka kommunernas arbete med 

skolanknytning.



Hälsa för lärande

Relationen mellan barn och ungas hälsa och lärande är tydlig, en 

person med god hälsa har bättre förutsättningar att lyckas i sitt 

lärande. Sambandet beskrivs ofta som dubbelriktat, det innebär att 

den fysiska och psykiska hälsan är viktiga faktorer och 

förutsättningar för lärande. Men det innebär också att när man lär 

sig kan det bidra till hälsa och välbefinnande. Det finns också ett 

samband mellan fysisk aktivitet, mindre stress och ett bättre 

mående. 

Kunskapsnodens arbete inom området syftar till att stödja 

samverkan kring barn och ungas hälsa. Den psykiska ohälsan bland 

barn och unga har ökat sedan mitten av 1980-talet och därför finns 

det behov av att särskilt prioritera den psykiska hälsan. Samverkan 

mellan vård och skola kommer att vara en viktig del där 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg kan utgöra en plattform för 

utveckling. 
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Meningsfull fritid 

Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till vila och fritid, till lek 

och rekreation och rätt att fritt delta i det kulturella och 

konstnärliga livet. En meningsfull fritid skapar ett bättre mående, 

fysiskt och psykiskt. Att barn och unga känner mening kan bidra 

till motivation, framtidstro och en ökad lust för lärande. 

Föreningslivet fyller en viktig funktion för många barn och unga 

och kan bidra till att stärka deras syn på sig själva och sina 

förmågor. En strukturerad fritid kan också ge tillgång till fler trygga 

och stöttande vuxna och fånga upp de barn och unga som riskerar 

att inte fullfölja sina studier.

Kunskapsnodens arbete inom fokusområdet syftar till att stödja 

kommunerna att skapa meningsfulla mötesplatser för barn och 

unga utanför skoltid och öka tillgängligheten till dessa. 
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Ungas delaktighet

För att bygga effektiva och inkluderande institutioner behöver 

unga vara delaktiga i utformandet av det stöd och de insatser som 

erbjuds och i det offentliga samtalet. I ett demokratiskt samhälle är 

det också viktigt att unga får stöd och möjlighet att etablera 

kunskaper och förmågor för att kunna delta i demokratiska 

processer och göra sin röst hörd. Barn och unga har rätt att bli 

hörda i  alla frågor som rör dem. Genom delaktighet ökar 

förståelsen för när och hur man kan påverka. 

Kunskapsnodens arbete inom fokusområdet syftar till att stödja 

kommunerna i att skapa arenor och forum för kontinuerlig dialog 

med barn och unga och att utveckla och sprida metoder för barn 

och ungas delaktighet och inflytande. 
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KUNSKAPSNODENS ORGANISATION

Kunskapsnoden styrs av en styrgrupp, bestående av personer i 

ledningsposition från kommunalförbundets åtta medlemskommuner. 

Kopplat till kunskapsnoden kommer det också att finnas en referensgrupp 

som kommer att utgöra bollplank och stöd i utformandet av nodens innehåll. 

Referensgruppen kommer att ha en bred kompetens och utgöras av personer 

från olika verksamhetsområden som har bäring på arbetet med fullföljda 

studier. 

Utöver styrgrupp och referensgrupp kommer kunskapsnoden att ha en nära 

dialog med övriga berörda delregionala nätverk och grupper med koppling 

till frågan.

Kommunalförbunden i de fyra delregionerna kommer att samarbeta nära 

varandra och har etablerat en struktur för samverkan mellan 

kunskapsnoderna. 

KUNSKAPSNODENS RESURSER

Under perioden 2022 – 2024 finansieras kunskapsnoden av medel från Västra 

Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd, 2,25 mnkr/år. Kunskapsnoden 

kommer att drivas av två projektledare. Utöver dessa kommer också en 

kommunikatör knytas till insatsen. 

Kunskapsnodens arbete är brett och omfattar flera olika kunskaps- och 

verksamhetsområden. Med anledning av detta kommer kunskapsnoden att 

ta in andra resurser och kompetenser utifrån behov för att stödja olika 

processer. 

För att kunskapsnodens arbete ska ge effekt är det avgörande att 

kommunerna i Sjuhärad involveras och engageras i arbetet.

VERKSAMHET EFTER PROJEKTPERIODEN 

Kommunalförbundet ansvarar för att tillsammans med kommunerna se över 

fortsatt finansiering av kunskapsnoden efter tre år. Frågan kommer att 

behandlas kontinuerligt, både delregionalt och regionalt. 

UPPFÖLJNING

Arbetet med kunskapsnoden kommer att följas upp genom en årlig rapport. 

Syftet med rapporten är att bidra till ökad kunskap om fullföljda studier samt 

ligga till grund för eventuella justeringar av kunskapsnodens inriktning. 

Rapporten återrapporteras till Boråsregionens Direktion, berörda delregionala 

nätverk samt till Västra Götalandsregionen. 
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Arbetet för fullföljda studier syftar till att fler ska ha en fullföljd 

gymnasieexamen genom att ge barn och unga i Västra 

Götaland de allra bästa förutsättningarna för en bra start i livet 

och för god hälsa, utbildning och framtidstro.  

Att fler ges möjlighet att fullfölja sina studier är en viktig 

samhällsfråga som många aktörer måste hjälpas åt att ta 

ansvar för.  

Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad är ett projekt som 

drivs av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Syftet är 

att skapa en delregional kunskapsnod för fullföljda studier i 

Sjuhärad. Projektet pågår 2022–2024 och finansieras av Västra 

Götalandsregionens regionala utvecklingsnämnd. 

Följande rapport beskriver genomförandet av förstudien som 

har bedrivits 2022-01-01 – 2022-06-30. Syftet med förstudien 

har varit att lägga grund till Kunskapsnod fullföljda studier 

Sjuhärad och fortsatt projektgenomförande. Rapporten är en 

bilaga till dokumentet som beskriver kunskapsnoden.  

 

 

Kunskapsnod  

Fullföljda studier Sjuhärad  
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Inledning 
 

Bakgrund 
Fullföljda studier är en av fyra kraftsamlingar inom Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 

2021–2030 där ambitionen är att ge barn och unga de alla bästa förutsättningarna för en bra start i 

livet och för god hälsa, utbildning och framtidstro.  

 

Kopplat till kraftsamling fullföljda studier finns en samordningsgrupp bestående av representanter från 

de fyra kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen. Gruppen har i uppdrag att ta fram förslag 

på gemensamma satsningar och inriktningar. Utöver det ska den regiongemensamma 

samordningsgruppen också förankra och sprida kraftsamlingens mål och genomförande i både VGR 

och den kommunala sektorn. Under 2021 fördes diskussioner i samordningsgruppen kring 

genomförandet av kraftsamlingen. Som ett resultat av diskussionerna beslutades att 

kommunalförbunden skulle bygga upp kunskapsnoder för fullföljda studier. För att finansiera 

kunskapsnoderna skickade kommunalförbunden in ansökningar till regionala utvecklingsnämnden. 

Ansökningarna beviljades medel om 2,25 mnkr/år och kommunalförbund för att bygga upp 

kunskapsnoderna under perioden 2022 – 2024.  

 

Genom delregionala kunskapsnoder ska en mer långsiktig arbetsform etableras, allt för att fler ska 

fullfölja sina studier. Kunskapsnoderna ska vara motorer för att stötta kommunerna i att initiera, rigga 

och sjösätta projekt samt bygga, paketera och sprida kunskap och lärdomar. Redan idag görs mycket 

arbete för fullföljda studier i kommunerna. Kunskapsnoden ska bidra till det gemensamma arbetet 

med fullföljda studier utifrån lokala behov och förutsättningar.  

 

I framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin framkom bland annat följande lokala utmaningar 

med koppling till fullföljda studier: 

• Det är en stor fråga och svårt med gränsdragningen när det gäller vad som är kommunalt 

respektive regionalt ansvar. 

• Det är problematiskt med skolfrånvaron, det är svårt att hantera. Särskilt nu i pandemin har det 

varit svårt att följa upp närvaron när det varit distansstudier. 

• Stora hälsoskillnader mellan olika grupper i kommunerna. 

• Arbetet med fullföljda studier måste delas på många aktörer. Det är inte bara skolans ansvar. 

Grunden för arbetet måste läggas i tidig ålder. 

• Vi behöver arbeta mer med att främja barns psykiska hälsa. Det finns utmaningar inom området 

med olika huvudmän, där regionen måste ta ansvar för sina delar när det gäller hälso- och 

sjukvård och BUP. 

• Vi behöver bättre samverkan mellan kommunerna och regionen. Det ska inte finnas 

organisatoriska hinder som att man t.ex. inte kan samarbeta pga. olika datasystem. 

 

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 anger riktningen för det delregionala utvecklingsarbetet 

och samspelar med den regionala utvecklingsstrategin för samma period. Strategin har tagits fram av 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund i nära och bred dialog med de åtta medlemskommunerna 

samt externa aktörer och samarbetspartners. Strategin har fem fokusområden. I två av fokusområdena, 

en socialt hållbar delregion och strategisk kompetensförsörjning, finns direkta kopplingar till arbetet 

med fullföljda studier. 

 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs10001-385633856-18/native/Regional%20utvecklingsstrategi%20f%c3%b6r%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland%202021%e2%80%932030.pdf
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Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har under de senaste åren varit involverad i ett flertal 

olika projekt och insatser med koppling till fullföljda studier, vilket lett till viktiga lärdomar om vad som 

skapar förutsättningar för fullföljda studier, men trots detta går utvecklingen inte tillräckligt snabbt i en 

positiv riktning. Det saknas en helhetssyn över det delregionala arbetet för fullföljda studier, och det 

finns kunskapsluckor om vad viktiga samarbetspartner gör inom området (kommun/region/ 

samordningsförbund/kommunalförbund).  

 

Fullföljda studier är en bred och komplex fråga som berör flera olika aktörer. Med utgångspunkt i det 

arbete som har genomförts och den delregionala utvecklingsstrategin ser vi nu en möjlighet och ett 

behov av att ta ett långsiktigt och strategiskt grepp på utmaningen med att få fler barn och unga att 

fullfölja sina studier.  

 

Ett naturligt första steg i arbetet är att ta ett steg tillbaka och fånga upp och ringa in de 

utvecklingsbehov, erfarenheter och kunskaper som finns hos kommunerna och regionens 

verksamheter i Sjuhärad. Detta är utgångspunkten för den förstudie som denna rapport avhandlar.  

 

Fullföljda studier nuläge 
Många barn och ungdomar går genom skolsystemet utan att nå målen med sin utbildning. I Sjuhärad 

är det nära 15 procent av eleverna i årskurs nio är inte behöriga till något av gymnasieskolans program 

och ungefär 26 procent av gymnasieeleverna tar inte examen inom fyra år. För de som inte tar sin 

gymnasieexamen finns det möjlighet att göra det inom komvux eller folkhögskola men trots dessa 

möjligheter är det många ungdomar som inte fullföljer sina studier. 

 

Det finns ett flertal indikatorer som man kan följa för att undersöka förutsättningarna för barn och 

ungdomar att fullfölja sina studier, så som studieresultat, socioekonomi, hälsa etc. I samband med 

workshopar som vi har genomfört inom ramarna för förstudien valde vi ut följande nyckeltal som vi 

redovisade per kommun: 

• Invånare 0–19 år i socioekonomiskt utsatta hushåll 

• Barnbokslån i kommunala bibliotek 

• Elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram 

• Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar 

 

Eftersom fullföljda studier är en komplex fråga där flera olika variabler spelar in finns det ett stort antal 

olika siffror att titta på. Vi har i förstudien valt ut några indikatorer som vi tyckte var extra intressanta 

och som fanns lättillgängliga för samtliga kommuner. Två av indikatorerna, socioekonomiskt utsatta 

hushåll och barnbokslån, är bakgrundsvariabler som ger en bild av förutsättningarna. De andra två 

indikatorerna, behörighet till gymnasieskolan och unga som varken arbetar eller studerar, visar en 

nulägesbild av fullföljda studier. 

 

Sjuhärad som region utmärker sig inte i statistiken, i vare sig positiv eller negativ bemärkelse. Det kan 

dock vara värt att nämna att det skiljer sig åt en del mellan kommunerna, där vissa har bättre resultat 

och andra sämre. Statistiken säger förstås inte allt men det kan vara intressant att jämföra sig för att 

lära av varandra. För mer information och statistik, se bilaga 1. 
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Hur jobbar de andra kommunalförbunden med fullföljda studier?  

En viktig del i arbetet med kunskapsnoderna är samverkan med övriga kommunalförbund i Västra 

Götaland. För att samverka krävs god kännedom om varandra och under tiden som arbetet med 

förstudien har pågått har vi träffat de andra tre kommunalförbunden vid ett flertal tillfällen. 

 

Göteborgsregionen  

Göteborgsregionen (GR) har under drygt tio år verkat för att fler barn och unga ska fullfölja sina 

studier. GR har tillsammans med kommuner, skolor och andra aktörer bedrivit utvecklingsarbete inom 

området alltsedan kompetensutvecklingsprojektet GR Dropouts från 2011. GR genomför metod- och 

kompetensutvecklingsinsatser inom förskola, grundskola, gymnasieskola, det kommunala 

aktivitetsansvaret och vuxenutbildning som riktar sig till personalen inom dessa verksamheter. Arbetet 

har bland annat skett i form av utvecklingsprojekt. 

 

En särskild enhet för fullföljda studier skapades hos GR 2015 för att kunna bevara kunskap och 

kompetens som byggts upp under åren och ge bättre förutsättningar till att säkerställa riktning och 

långsiktighet för verksamhetsområdet. Genom utvecklandet av en delregional kunskapsnod för 

fullföljda studier önskar GR ta nästa steg för mer långsiktiga, hållbara och sammanhållna satsningar för 

att stärka arbetet med fullföljda studier på lokal, delregional och regional nivå. 

 

Skaraborg  

Skaraborgs kommunalförbund har tillsammans med sina kommuner arbetat med Fullföljda studier 

sedan 2013. Då drog ett tvåårigt projekt igång för att identifiera och lyfta fram såväl goda exempel och 

framgångsfaktorer som gemensamma utmaningar/ utvecklingsområden. Sedan dess har man i 

delregionen gjort flera insatser och aktiviteter tillsammans, såväl lokalt i respektive kommun/ 

verksamhet som i samverkan delregionalt och regionalt. 

 

Under 2021 genomförde kommunalförbundet ”bryggprojekt” Fullföljda studier Skaraborg 2.0. Syftet 

med projektet var att mobilisera för nästa steg i Kraftsamling Fullföljda studier Skaraborg. Dialog med 

olika professioner samt barn och unga gav ett stort material att bearbeta. Kunskapsnodens roll är att 

vara en sambandscentral för det fortsatta arbetet. En stor och viktig del av arbetet är att fortsätta lyfta 

och sprida goda exempel och skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i 

Skaraborg. Kunskapsnoden ska även tillsammans med kommunerna initiera och driva 

förbättringsarbete utifrån behov. 

 

Fyrbodal  

Arbetet med fullföljda studier och att fler barn och unga ska trivas, få stöd att utvecklas och att lyckas i 

skolan har pågått under lång tid i Fyrbodal genom verksamheten Hälsokällan. Hälsokällan har funnits 

sedan 2003 och arbetat för barn och ungas hälsa, ett av deras fem fokusområden är fullföljda studier.  

 

Kunskapsnod fullföljda studier Fyrbodals syfte är att skapa en stabil struktur och en långsiktighet – en 

plattform för både strategiskt och operativt arbete. Hälsokällan är en styrka för Fyrbodal med gedigen 

kunskap inom området, stor erfarenhet av kompetensutveckling och processtöd samt mycket 

nätverksarbete. I kunskapsnoden kommer Fyrbodal fortsätta att bygga vidare på allt det goda arbete 

som gjorts och som pågår ute i kommunerna. Det som tillförs och som kommer att bidra med 

ytterligare en dimension är den kollegiala samverkan med de andra kommunalförbunden genom 

kunskapsnoderna. 
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Arbetsprocess

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomförandet av förstudien delades upp i 

fyra olika steg. Stegen har haft olika syften och 

riktat sig till olika målgrupper. Målsättning 

under hela processen har varit att nå en 

progression mellan de fyra stegen.  

 

Steg 1  

Perioden januari – februari 2022 med fokus på 

information och inventering. Vi har under 

steget informerat om fullföljda studier 

Sjuhärad, identifierat och kartlagt vad som görs 

och vilken samverkan som bedrivs idag, främst 

mellan kommun och region inom ramen för 

Närvårdssamverkan. Vi har även försökt att 

fånga upp kommunernas behov – vad saknas 

idag som kan ha en positiv bäring på fullföljda 

studier? Primär målgrupp: lokala 

ledningsgrupper Närvårdssamverkan samt 

delregionala chefsnätverk. 

 

Steg 2  

Perioden mars – april 2022 med fokus på det 

framåtsyftande arbetet med fullföljda studier. 

Vi har under steget haft workshops med 

utvalda tjänstepersoner i respektive kommun. 

Under workshoparna i steg två har vi byggt 

vidare på det som vi samlat in i steg 1 och 

prioriterat behov som kommunerna önskar 

lösa tillsammans framåt. Primär målgrupp: 

Utvalda tjänstepersoner i funktioner som 

kommunerna anser har särskild bäring för 

fullföljda studier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 3 

Perioden april – maj 2022 med fokus att 

formulera resultatet vi fått in från de två 

tidigare stegen. Vi har inom teamet arbetat  

med att sammanställa och analysera materialet 

för att presenterat ett första utkast. Primär 

målgrupp: beslutsfattande grupperingar; 

förvaltningschefsnätverk Välfärd, skolchefer, 

kommunchefer, beredning Välfärd och 

Kompetens och beredning Hållbar regional 

utveckling. 

 

Steg 4  

Perioden maj – juni 2022 med fokus på att 

färdigställa Kunskapsnod fullföljda studier 

Sjuhärad. Under denna period har fokus även 

varit att besöka båda våra politiska 

beredningar inför beslut i Direktionen i 

september 2022. Primär målgrupp: 

Boråsregionens ledningsgrupp, politiska 

beredningarna och Direktionen. 

 

Arbetsmaterial och dokumentation  

Arbetsmaterial från alla fyra steg har arkiverats 

fysiskt i Boråsregionens arkiv under 

diarienummer 2021/SKF0141samt digitalt på 

SharePoint.   
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Förstudiens styrgrupp och referensgrupp  
Vi har under förstudien använt Boråsregionens ledningsgrupp som styrgrupp för arbetet. Eftersom 

arbetet med fullföljda studier är nytt för Boråsregionen var det viktigt att ha tät och kontinuerlig 

kontakt med ledningen för att stämma av arbetet och ambitionsnivån. Ytterligare en stor fördel att 

använda ledningsgruppen var att vi därigenom fick en naturlig koppling till Navet science center då 

verksamhetschefen sitter i ledningsgruppen. Vi har träffat ledningsgruppen 1 gång/månad. Det är 

också ledningsgruppen som haft sista ordet när vi definierat den delregionala Kunskapsnoden och 

inför de politiska beredningstillfällen vi haft. 

 

Som referensgrupp valde vi att tillfråga Närvårdssamverkans barn- och ungagrupp. I den finns 

representation från ett brett spektrum av verksamheter, både regionala och kommunala med god 

kunskap om vad som krävs för att barn och unga ska kunna fullfölja sina studier. I gruppen finns 

representanter för skola, elevhälsa, socialtjänst, BUP och primärvård. Vi har träffat referensgruppen vid 

tre tillfällen och presenterat arbetet med förstudien så långt vi då kommit och bett om input och 

synpunkter på det vi kommit fram till. Det har varit svårt för hela gruppen att vara aktiva, särskilt 

eftersom det varit korta dragningar på deras ordinarie möten där de själva haft en diger agenda. 

Enskilda representanter med ett särskilt intresse för problematiken kring fullföljda studier har varit 

mycket viktiga för att stämma av och få inspiration. 

 

Urval av grupper och nätverk att involvera i förstudien   
Under förstudien har en målsättning varit att ta vara på de delregionala grupperingar som redan är 

upprättade och inte arrangera ytterligare möten. De kommunala tjänstepersonerna ute i kommunerna 

har ofta en hög arbetsbelastning och vi har därför strävat efter att inte skapa nya grupperingar för 

dialog under förstudien. Genom att använda oss av kommunalförbundets delregionala nätverk och 

boka tid på redan planerade nätverksträffar under våren har vi på ett snabbt och enkelt sätt fått 

möjligheten att hålla dialog med viktiga strategiska tjänstepersoner från kommunerna och lyckats 

undvika att skapa ytterligare möten.  

 

Val av delregionala nätverk  

Följande nätverk har vi haft dialog med under förstudien: skolchefsnätverket, förvaltningschefsnätverk 

Välfärd, bibliotekchefsnätverket, elevhälsochefsnätverket, KAA (kommunala aktivitetsansvaret)-

nätverket, styrgrupp SYV (studie- och yrkesvägledning) och funktionshindernätverket.  

 

Ett flertal av kommunalförbundets delregionala nätverk har medvetet exkluderats i förstudien utifrån 

bedömningen att de har mindre påverkan på arbetet för fullföljda studier. Det gäller följande nätverk: 

samhällsbyggnadschefer, delregionalt kollektivtrafikråd för tjänstemän, åtgärdsplanering 

transportinfrastrukturplan, miljöstrategisk samverkan, regional avfallsplan, Regionalt vård- och 

omsorgscollege i Sjuhärad, verksamhetschefer äldreomsorg, Delregional samordning FVM, kulturarv, 

informationssäkerhet, digitaliseringsnätverk Välfärd, samverkan eArkiv samt Besöksnäringsansvariga.  

 

Följande delregionala nätverk har inte medvetet exkluderats ur förstudiens dialog men har av olika 

anledningar inte deltagit i förstudien: kulturchefer, kultursamordnare, kulturskolechefer och 

verksamhetschefer IFO/socialpsykiatri. Anledningen till detta har i de flesta fall berott på att vi inte fått 

plats på dagordningen eller att nätverket inte haft ett inplanerat nätverksträff under perioden januari – 

februari 2022.  
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I den inledande planeringen var tanken att arrangera ett öppet möte, så kallade ’Open Hearing’ (se 

processpil på sid. 7) mellan steg 3 och 4. Ambitionen var att bjuda in det civila samhället för att 

stämma av hur vi kan involvera dem i Kunskapsnodens arbete. Kommunalförbundet har inte några 

upprättade grupperingar/strukturer för dialog med civilsamhället. På grund av tidsbrist har vi inte haft 

möjlighet att arrangera detta utan vi valde att prioritera de workshops och dialoger vi hade planerat 

med kommunala representanter. I efterhand kan vi också se att civilsamhället allra bäst involveras via 

kommunerna. De har redan goda relationer och god kännedom om hur de kan samverka och involvera 

civilsamhället i arbetet för att fler ska kunna fullfölja sina studier.  

 

I följande grupperingar/organisationer har vi genomfört särskilda träffar med fokus på information och 

dialog: Kommuncheferna, SjuSam, Socialt hållbart Borås och KP-rådet. 

 

Boråsregionens båda politiska beredningar har involverats under processen genom information till 

beredning Välfärd och Kompetens 2 februari och beredning Hållbar regional utveckling 16 mars. 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  

Redan i ansökan identifierades att vi skulle använda oss av strukturen kring Närvårdssamverkan i Södra 

Älvsborg i arbetet för en delregional kunskapsnod. Samverkansparterna inom Närvårdssamverkan 

Södra Älvsborg består av Bollebygd, Borås stad, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Vårgårda, och 

Ulricehamn kommun, primärvård, Södra Älvsborgs Sjukhus, Habilitering & Hälsa och tandvård. 

Samverkan ska ske kring individer som har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommun 

och region, något som har en stor bäring på fullföljda studier. Under steg 1 hade vi dialog med 

samtliga lokala ledningsgrupper, eller annan konstellation tex Närvårdssamverkans lokala barn-och 

unga grupp i alla åtta kommuner.  

 

Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) 

Vi har under våren upprättat kontakter med Hälso- och sjukvårdsnämnden för att lära känna varandra 

och informera varandra om vårt respektive arbete för fullföljda studier. Vi träffade HSN-presidiet den 

14 april för en inledande dialog. Det resulterade i att vi blev inbjudna att tala om vårt arbete på deras 

Folkhälsokonferensen den 13 maj på Scandic i Borås. HSN har också under våren haft en utlysning av 

medel till kommunerna där de tillsammans med lokala föreningar kunnat söka pengar för att stärka 

arbetet för fullföljda studier. Vi bjöds in att delta på informationsträffen om dessa medel den 22 april.  

 

Erfarenheter från tidigare arbete 
I arbetet har vi också tagit inspiration och lärdomar från tidigare projekt och utvecklingsarbete i våra 

medlemskommuner och på kommunalförbundet.  

 

Tidigare projekt 

Boråsregionen har de senaste åren varit involverad i ett flertal olika projekt som har bäring på fullföljda 

studier. 2017 tog kommunalförbundet ett kliv i arbetet då vi tillsammans med Fyrbodals och 

Skaraborgs kommunalförbund startade upp två stora ESF-finansierade projekt, En skola för alla och 

Vägledning för livet. Kunskapsnoden tar med sig flera viktiga erfarenheter från projekten in i det 

fortsatta arbetet. Bland annat kommer nätverken för det kommunala aktivitetsansvaret och studie- och 

yrkesvägledningen, som startades upp inom ramarna för projekten, att bli viktiga bollplank och 

spridningskanaler. 
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Vi-projektet  

Sju av Boråsregionens medlemskommuner har på olika sätt deltagit i det ESF-finansierade Vi-projektet 

som syftat till att genom att utveckla metoder för medskapande och bemötande hjälpa de ungdomar 

som behöver stöttning tillbaka till studier eller arbete. Boråsregionen har deltagit i projektledningen. 

Det finns många erfarenheter från Vi-projektet i sin helhet och enskilda kommuner som är viktiga att 

ta vidare in i arbetet med Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad. 

 

Unga samhällsutvecklare 

En viktig del i Vi-projektet är att inkludera unga i beslut som rör dem, det vill säga ”medskapande i 

praktiken”. Som ett led i det har Boråsregionen inom ramarna för Vi-projektet och Kraftsamling 

fullföljda studier Sjuhärad anställt två unga samhällsutvecklare. Ungdomarna har varit 18 och 25 år 

gamla och har själva haft färsk erfarenhet av att vara utan arbete eller studier. Syftet med att anställa 

ungdomarna har varit att bidra med ett brukarperspektiv i förstudien. Detta har skett genom dialog 

med de båda ungdomarna, för att fånga upp deras erfarenheter och upplevelser av skola, fritid och 

framtid. Utöver det har ungdomarna själva arbetat med att samla in erfarenheter från andra ungdomar. 

Detta har skett i två olika former, dels genom intervjuer med andra ungdomar som har erfarenheter av 

att vara utan arbete och/eller studier och dels genom en planerad workshop som skulle ha genomförts 

i juni 2022. Intervjuerna genomfördes enligt plan men workshopen fick tyvärr ställas in på grund av få 

anmälningar.  

 

Socialt hållbart Borås  

Tidigt i processen identifierade vi att Borås har ett pågående utvecklingsarbete inom ramen för vad 

som kallas Socialt hållbart Borås som också har bäring på arbetet för fullföljda studier. Därför har vi 

fört dialog med processledare för Socialt hållbart Borås där vi informerat varandra om pågående 

arbete för att se hur vi kan koppla ihop det delregionala arbetet med det som pågår i Borås.  

https://www.vgrfolkhogskolor.se/projekt--uppdragskurser/vi/om-vi/
Socialt%20hållbart%20Borås%20-%20Borås%20Stad%20(boras.se
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Workshops i steg 1  
 

 

Workshoparna i steg 1 utgick ifrån två huvudsakliga frågeställningar: 

• Vilka insatser bedriver kommunerna idag inom ramen för fullföljda studier? 

• Vilka behov identifierar kommunerna som kräver samverkan för att fler barn och unga ska 

fullföljda sina studier i Sjuhärad?  

Syfte  

Syftet med workshopen var att informera om fullföljda studier (såväl förstudien som den regionala 

kraftsamlingen), identifiera och kartlägga vad som görs och vilken samverkan som bedrivs idag med 

koppling till fullföljda studier främst mellan kommun och region inom ramen för Närvårdssamverkan. 

En initial kartläggning av kommunernas behov gjordes också.   

 

Förberedelse 

Inför workshopen skickades ett informationsblad ut till 

alla deltagare, via ordförande för mötet. I 

informationsbladet skickade vi även med två 

frågeställningar att fundera på innan:  

 

• Vilka insatser genomförs i samverkan i er kommun 

för att ge barn och unga de bästa förutsättningar för 

en bra start i livet och för god hälsa, utbildning och 

framtidstro?  

 

• Vilka utmaningar och behov ser ni för att kunna ge 

barn och unga de bästa förutsättningar för en bra 

start i livet och för god hälsa, utbildning och 

framtidstro?  

 

 

 

Genomförande  
Under januari – februari 2022 genomfördes digitala workshops med följande delregionala 

nätverksgrupperingar: Förvaltningschefsnätverk välfärd, bibliotekchefsnätverket, 

elevhälsochefsnätverket, KAA-nätverket, skolchefsnätverket, styrgrupp SYV och 

funktionshindernätverket samt grupperingar inom Närvårdssamverkan; lokala barn- och ungagruppen 

Bollebygd, lokala ledningsgruppen Borås, Herrljunga, Svenljunga, Vårgårda, Tranemo och Mark, samt 

en särskilt inbjuden grupp från Närvårdssamverkan i Ulricehamn. 

 

Alla workshoparna har varit digitala. Mötet har genomförts i Teams och för att möjliggöra grupparbete 

har Miro, en digital samarbetsplattform där alla som deltar har möjlighet att komma med inspel på 

post-it lappar använts.  

 

Figur: exempel på informationsblad som 

skickades ut till deltagarna 

https://miro.com/index/
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Workshoparna har varit 60 minuter långa och bestått av en 

inledande del med syfte och bakgrund till kraftsamlingen fullföljda 

studier och förstudie fullföljda studier i Sjuhärad. Därefter delades 

gruppen upp i mindre grupper för att tillsammans diskutera och 

komma med inspel. Gruppdiskussionerna utgick ifrån 

frågeställningarna;  

 

• Vilka insatser bedriver verksamheterna idag inom ramen 

för fullföljda studier? 

• Vilka behov identifierar verksamheterna som kräver 

samverkan för att fler barn och unga ska fullföljda sina 

studier i Sjuhärad? 

 

Deltagarna skrev själv in sina inspel på post-it lappar under tiden 

de var uppdelade i grupper. När vi återsamlades diskuterade vi 

hur arbetet gått och hur gruppen upplevt grupparbetet. Om det 

var någon lapp som vi inte förstod frågade vi deltagarna vad som menades, men i övrigt lades inte tid 

på att gå igenom alla lappar. Det berodde på att vi ville utnyttja den korta tiden vi hade för att få till 

oss inspel.  

Sammanställning 
Under workshoparna i steg 1 var det tydligt att det redan idag pågår flertalet insatser inom ramen för 

kommunernas ordinarie verksamhet såväl som i projektform med koppling till fullföljda studier. 

Sammantaget gav resultatet från workshop steg 1 en bank med insatser som pågår för fullföljda 

studier och workshoparna resulterade även i en mängd förslag till behov att adressera i det fortsatta 

utvecklingsarbetet med koppling till fullföljda studier.  

Vilka insatser bedriver kommunerna idag inom ramen för fullföljda studier? 

I workshoparna med de delregionala nätverken identifierades och kartlagdes insatser oberoende vilken 

kommun de genomfördes i.  

Vid genomförande av de kommunspecifika workshoparna i de lokala 

närvårdssamverkansgrupperingarna så kartlades respektive kommuns pågående insatser. Se bilaga 2 

för samtliga insatser som framkom. Notera att insatser från Vårgårda saknas eftersom vi fick tid att 

hålla en workshop utan hade 30 minuter till dialog med den lokala ledningsgruppen för 

Närvårdssamverkan.  

”Vilka behov identifierar kommunerna som kräver samverkan för att fler barn och 

unga ska fullföljda sina studier i Sjuhärad?”. 

I likhet med den första frågeställningen identifierades och kartlades behov i workshoparna med de 

delregionala nätverken oberoende vilken kommun de kom ifrån.  

Vid genomförande av de kommunspecifika workshoparna i de lokala 

närvårdssamverkansgrupperingarna så kartlades respektive kommuns behov. Se bilaga 3. Notera att 

insatser från Vårgårda saknas eftersom vi inte hade tid att hålla en workshop utan fick 30 minuter till 

dialog med den lokala ledningsgruppen. Behoven som identifierades under workshop 1 tog vi med oss 

till workshoparna i steg 2.  

Figur: exempel hur 

workshopverktyget såg ut  
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Framtagande av analysmodell  

När alla workshoparna var genomförda skrevs alla inspel som under processen samlats i den digitala 

plattformen Miro ut på papper och sattes upp på väggen och en första analys utifrån det fysiska 

materialet genomfördes. Utifrån de olika inspelen kategoriserades insatserna till olika temaområden 

och perspektiv, alltså förebyggande, främjande, åtgärdande. Utifrån kategorierna skapades en första 

”analysmodell”. Analysmodellen innehöll teman som upprepande gånger kommit upp under 

workshopen och vi kunde även kategorisera in de olika insatserna utifrån när insatserna sattes in.  

 

 Förebyggande insatser Tidig upptäckt – tidiga 

insatser 

Aktiva insatser (Det som görs på 

individnivå när problemet har 

uppstått) 

Fysisk planering 
   

Föräldrar som resurs 
   

Hälsa 
   

Motivation och framtidstro 
   

Samverkan 
   

Utbildning 
   

Figur: första förslag till analysmodell som togs fram 

 

Eftersom fullföljda studier är en väldigt bred ansats som kan innebära flertalet olika arbeten och 

insatser gjorde analysmodellen det lättare att konkretisera hur dessa kan grupperas samt förtydligar 

vilka områden som är viktiga att arbeta vidare med i det fortsatta arbetet med kunskapsnoden.  

 

Reflektion  

Ingången i arbetet har varit att skapa ett ägandeskap för frågan i en bred målgrupp, även de personer 

som inte arbetar direkt med barn och unga kan ha bra inspel i frågan kring fullföljda studier. Vi har 

därför uppmanat de grupperingar vi träffat i dialogprocessen att tänka brett. Till exempel lyfte en 

person som arbetar inom kommunal äldreomsorg i en lokal ledningsgrupp för Närvårdssamverkan, att 

de personer som arbetar som chefer inom äldreomsorg har kontakt med unga vuxna som 

feriearbetare och vikarier. Vi har velat att fler ska känna en delaktighet och ett ansvar i frågan kring 

fullföljda studier, utifrån positionen att frågan är större än en skolfråga och ska ses som en 

samhällsfråga argumenterar vi för att alla kan ha möjlighet att påverka barn och ungas förutsättningar.  

 

Alla workshops i steg 1 har genomförts i den digitala plattformen Miro vilket har påverkat 

genomförande på olika sätt. En viss tvekan till att använda verktyget kunde märkas av inledningsvis i 

majoriteten av grupperingarna. Eftersom vi enbart hade 60 minuter på oss tog det även lite extra tid 

att förklara hur verktyget fungerar för deltagarna (jämfört med om workshoparna hade genomförts 

med fysiska post-it lappar). En eventuell positiv påverkan tror vi kan ha varit att det har skapat en 

större delaktighet då alla i gruppen själva har möjlighet att skriva lappar. Genomförandet av digitala 

workshops har även möjliggjort att vi kunnat ha den tidsplanen vi haft, vissa dagar har vi genomfört 

tre workshops/dialogträffar i olika kommuner vilket inte hade varit möjligt om vi hade varit på plats.  
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Workshops i steg 2 
 

 

I workshop steg 2 var tanken att vi utifrån den kunskap vi samlat på oss under de första månaderna av 

förstudien, både från workshop i steg 1 men också genom omvärldsspaning, skulle titta framåt; vad 

återstår och vilka behov av delregional samverkan har våra medlemskommuner för att bli 

framgångsrika i arbetet för fullföljda studier? 

 

Syfte 

Workshopparna i steg två syftade till att fördjupa kunskapen om de behov som varje kommun såg för 

att kunna arbeta mer framgångsrikt för fullföljda studier, att identifiera vilka av dessa behov som 

kräver delregionalt samarbete och att prioritera dessa behov i angelägenhetsgrad. 

Detta ville vi göra genom att träffa varje kommun på hemmaplan och samla aktörer med en bred 

kompetens med fokus på fullföljda studier och lokala utmaningar och styrkor; socialtjänst, skola, kultur 

och fritid, folkhälsa, för att tillsammans över kompetens- och verksamhetsgränser identifiera vilka 

behov som finns.  

 

Förberedelse  

På kommunchefernas nätverksträff den 4 februari fick 

kommuncheferna frågan om de kunde utse en kontaktperson 

inom respektive kommun som kunde hjälpa oss arrangera 

workshop i steg 2. Dessa kontaktpersoner kontaktades sedan med 

information om vad syftet med workshopen var och några 

önskemål från oss om vilka som kunde tänkas bjudas in 

(representanter för skola, socialtjänst, kultur- och fritid, näringsliv 

och folkhälsa tex). Det var sedan kontaktpersonen som bokade 

datum, lokal och sammankallade till workshopen. 

Även i denna omgång workshoppar förbereddes deltagarna 

genom informationsblad som skickades till kontaktpersonen där vi 

till hela gruppen som skulle delta kort informerade om syftet med 

workshopen och upplägg. 

 

Genomförande 
Under perioden mars-maj genom fördes workshop i steg 2. Alla kommuner, utom Borås, fick 

erbjudande om att hålla workshop. Eftersom arbetet med socialt hållbart Borås adresserar frågan om 

fullföljda studier valde vi att i stället hålla kontakt med processledarna för stadens arbete och att ta del 

av deras identifierade behov genom de dokument de själva tagit fram. Av övriga sju kommuner 

tackade sex ja till att tillsammans med oss hålla en workshop, Vårgårda svarade inte på erbjudandet.  

 

Varje kommun har själva ägt frågan att identifiera och bjuda in de personer som för dem var mest 

centrala i arbetet för fullföljda studier. Detta gjorde att den grupp av personer som deltog i de olika 

kommunerna såg olika ut, både till antal och hur brett sammansatt den var. Det kunde vara strategisk 

nivå med chefer eller mer operativ nivå, ibland en blandning. Oftast deltog socialtjänsten och skolan, 

liksom folkhälsostrategerna. 

Figur: exempel på informationsblad 

som skickades ut till deltagarna. 
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Workshoparna var tre timmar långa och genomfördes fysiskt på plats i respektive kommun. Innehållet i 

workshop 2 togs fram utifrån de inspel vi fått under workshop 1 och i dialogerna vi haft med 

strategiska nätverk. Dessa inspel grupperades med hjälp av analysmodellen i teman och presenterades 

på workshopen. Detta tillsammans med översiktlig statistik för respektive kommun där några olika 

parametrar presenterades; fullföljd gymnasieexamen, boklån, uppled hälsa, andel UVAS osv lade 

grunden för det fortsatta arbetet under workshopen. 

 

Den centrala delen i workshopen var att deltagarna tillsammans funderade över de identifierade 

behoven från workshop 1, kompletterade dessa och grupperade dem utifrån om de var behov som 

kan tas om hand lokalt eller om vi behöver jobba tillsammans delregionalt för att lösa dem. Vi hade 

innan workshopen skrivit ut alla identifierade behov från workshop 1, och sedan fick de tillsammans i 

bikupor fundera över om/vilka behov de ville föra till. Därefter fick deltagarna i uppdrag att med små 

pluppar ta ställning till vilka behov som de ansåg var interna (möjliga för kommunen att arbeta med 

själv) och vilka behov som krävde samverkan delregionalt. De behov som ansågs kräva samverkan blev 

i nästa gruppass föremål för prioritering. Här fick deltagarna ett nytt antal pluppar som de fritt kunde 

välja att placera på det eller de behov som var och en ansåg viktigast att börja med.  

 

Sammanställning 
När vi genomfört workshoparna i steg 2 hade vi fått 6 av 8 kommuners bild av vad de just då och i just 

den konstellation av kompetenser såg som mest angeläget att fördjupa samverkan kring. Kortfattat 

kan sägas att listorna speglade diskussionen under workshopen, en del var mer visionära och andra 

mer praktiska. För en komplett lista av kommunernas prioriteringar se  

bilaga 4. 

 

Även i arbetet för att analysera behoven och prioriteringarna i workshop steg 2 användes 

analysmodellen. Den gav oss en god uppfattning av vilka områden kommuner såg vinster att samverka 

kring och hur det skulle kunna göras.  

 

Kalibrering av analysmodellens teman 

De behov som lyftes fram och prioriterades av kommunerna under workshop steg 2 låg till grund för 

uppdatering och revidering av analysmodellens teman som arbetats fram efter workshop steg 1. Detta 

ledde till att vi fick allt bättre anpassade teman allt eftersom fler workshops genomfördes. Vi ställde 

också under workshop steg 2 frågan ’Är det något tema/perspektiv som ni upplever saknas?’ till 

deltagarna.  

 

I den första varianten av analysmodellen fanns samverkan med som tema, men detta togs bort då 

samverkan är ett medel och inte ett mål. Fysisk planering fanns också med, men valdes bort i tät dialog 

med kommunerna. Samhällsplanering för en trygg fysisk miljö för barn och unga är viktigt att beakta, 

men är ett område som det finns få delregionala samarbetsvinster för att bidra till målet om fullföljda 

studier. I en övervägande del av workshopparna i steg 2 lyftes meningsfull fritid och civilsamhällets roll 

som viktigt och meningsfullt att samverka kring. Meningsfull fritid lades därför till analysmodellens 

teman.  
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Figur: analysmodellen efter utveckling i workshop 2  

 

Komplettering av insatser under steg 2 

Syftet med workshopen i steg 2 var att vara framåtsyftande, det vill säga att fokusera på vilka behov vi 

behöver arbetar vidare med tillsammans av de som kommunerna identifierat under både steg 1 och 2. 

Men vi ställde också kontrollfrågor under den inledande delen av workshop steg 2 om det fanns 

pågående insatser i kommunen som inte fångats upp i workshop steg 1. Syftet med att be om 

kompletteringar var att fortsätta kartläggningen av insatser som bedrivs inom respektive kommun för 

att exempelvis kunna lyfta upp som ett gott exempel i det fortsatta arbetet. Ytterligare ett syfte var att 

få deltagarna att känna en delaktighet. Kanske gav det också en stolthet att det bedrivs mycket bra 

insatser i kommunen som tangerar fullföljda studier.  

 

Reflektion 

Ett resultat av workshop i steg 2, som vi inte innan räknat med innan, var att den också genererade en 

lista med behov som ansågs kunna lösas internt, och som deltagarna själva kände att de ville och 

kunde arbeta vidare med. De behov som deltagarna enhälligt pluppat som internt sammanställdes i en 

lista som skickades till kontaktpersonen för workshopen för att ge kommunerna ett underlag till 

fortsatt internt utvecklingsarbete.  

De som deltog i kommunworkshop steg 2 var utsedda av respektive kommun. Det gjorde att den 

grupp vi mötte var olika sammansatt i respektive kommun. I efterhand kan vi se att det var bra för 

arbetet i workshop steg 2 att flera professioner från olika förvaltningar/avdelningar var representerade. 

Det uppstod i mötet mellan tjänstepersoner som inte till vardags arbetar tillsammans nya tankar som 

dels kunde formuleras som gemensamma behov att jobba vidare med delregionalt och dels som start 

för ett internt utvecklingsarbete kring de behov som de ansåg kunna lösa själva. Denna bredd av 

kompetens var dock sårbar ur ett annat perspektiv. Beroende på faktorer som varken vi eller 

kommunerna kunde påverka, tex sjukdom, vab eller krock med andra mer prioriterade arbetsuppgifter 

kunde en hel sektor som representerades av en person saknas under workshopen. Detta hade kunnat 

undvikas om vi redan i informationsbladet bett de som utsetts att delta att om möjligt skicka ersättare 

om de fick förhinder. 

 

 

  

 Främjande insatser Förebyggande insatser Åtgärdande insatser 

Föräldrar som resurs    

Hälsa för lärande    

Meningsfull fritid     

Ungas delaktighet    

God lärmiljö     
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Framtagande av kunskapsnoden 

och politisk förankring i steg 3  
 

Från analysmodell till fokusområden 
Efter att vi i slutfasen av steg 1 tagit fram analysmodellen presenterade vi den under workshoparna i 

steg 2. Analysmodellen togs emot positivt och gav oss ett sätt att konkretisera inspelen i förhållande 

till arbetet med fullföljda studier. Modellens perspektiv utvecklades kontinuerlig under 

kommunworkshoparna i steg 2, teman tillkom och togs bort.  

Initialt togs analysmodellen fram som ett verktyg för att gruppera insatser och behov för att skapa en 

överblick över det som görs och de behov som kommunerna identifierat. Efter steg 2 hjälpte 

analysmodellen oss att identifiera de viktigaste områden där kommunerna ser ett mervärde för 

fullföljda studier att samverka. Därmed låg analysmodellen till grund för att ta fram de fem 

fokusområden som Kunskapsnoden ska arbeta inom. Fokusområdena överlappar varandra och utgör 

tillsammans en integrerad helhet där målet är att skapa en sammanhållen kedja av insatser kring barn 

och unga, mellan huvudmän.  

I analysmodellen konkretiserades även att insatserna behövs på olika nivåer; främjande, förebyggande 

och åtgärdande. I planen beskrivs detta under avsnittet med fokusområdena samt till vilka grupper 

som de olika nivåerna riktar sig till.  

Fyra strategier för genomförande   
Under hela förstudietiden har vi varit noga med att utgå från kommunalförbundets styrkor och det 

uppdrag som är beslutat i förbundsordningen. Kommunalförbundet ska aktivt tillvarata 

medlemskommunernas gemensamma intressen, bland annat regionalt och nationellt, förbundet ska 

vara en plattform för medlemmarnas sammanhållning byggd på samsyn över kommun- och 

partigränser och förbundet syftar till att stärka Sjuhäradsregionen samt att främja medlemmarnas 

samverkan för utveckling och effektivt resursutnyttjande. 

Utifrån de behov som kommunerna identifierade och kommunalförbundets uppdrag och 

förutsättningar så togs ett förslag fram på fyra strategier för genomförande för Kunskapsnodens 

arbete där Boråsregionen kan agera processtöd, samverkansarena, omvärldsbevaka och fungera som 

utvecklingsarena. Dessa strategier drar nytta av kommunalförbundets styrkor och etablerade 

arbetssätt, samtidigt som de ger förutsättningar att möta kommunernas identifierade behov. 

Förankring i beredningarna samt i utvalda nätverk  
Under perioden april – maj har fokus legat på att utifrån workshoparna i steg 2 formulera ett första 

utkast för förankring i båda beredningarna samt i utvalda nätverk.  

Politisk förankring 

Den 11 maj var en initial beskrivning av kunskapsnoden uppe för diskussion i Beredning Välfärd och 

Kompetens samt Beredning Hållbar Regional utveckling. Dokumentet presenterades och ledamöterna 

fick möjlighet att komma med inspel.  

Avsikten har varit att få Kunskapsnoden förankrad och beslutad i Direktionen. Vi tror att det är viktigt 

med politisk förankring i en fråga som kräver så bred delregional samverkan inom olika 
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verksamhetsområden och nivåer. Att vi förankrar dokumentet Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad 

och därmed det framtida arbetet med kunskapsnoden på den politiska nivån kommer ge oss mandat 

att genomföra satsningar som kommunerna själva prioriterat inom ramen för fullföljda studier.  

Det är även planerat att Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad ska upp till båda beredningarna den 

31 augusti inför beslut i Direktionen den 16 september. Följande förstudierapport som tagits fram 

under juni kommer att ligga som en bilaga till beskrivningen av Kunskapsnod fullföljda studier 

Sjuhärad.  

Förankring i utvalda nätverk  

Enligt den ursprungliga processplanen (se figur på sid. 7) skulle utkast av planen förankras i tre utvalda 

nätverk; förvaltningschefsnätverk välfärd, skolcheferna samt kommuncheferna. Utkast av planen har 

när denna förstudierapport tagits fram enbart förankrats i ett av dessa nätverk, skolchefsnätverket. 

Återkoppling till förvaltningschefsnätverk välfärd var planerat till 20 maj men fick på grund av att 

dagordningen var full strykas. Kommuncheferna hade ett möte den 13 maj men datumet sammanföll 

med en dag då teamet deltog på en heldagskonferens om fullföljda studier där vi även presenterade 

arbetet med förstudien.  

 

Den 17 juni förankrades planen med skolchefsnätverket. Gruppen var positiv till dokumentet och 

tyckte att det var relevant och bra. Många uttryckte åsikten att de områden som beskrivs ligger väl i 

linje med det utvecklingsarbete som sker i kommunerna. På mötet diskuterades frågan om styrgrupp, 

där flertalet i gruppen uttryckte en önskan om att skolchefsnätverket ska vara styrgrupp för 

kunskapsnoden. Utöver det lyftes bland annat följande synpunkter: 

• Det är viktigt att ta tillvara på det utvecklingsarbete som redan görs 

• Det finns en utmaning med att kommunerna i Sjuhärad är olika stora och har olika förutsättningar 

• Dokumentet är ett bra underlag till politisk förankring i kommunerna 

• Dokumentet är ett övergripande strategiskt dokument, det behöver tas fram en aktivitetsplan eller 

liknande för att tydliggöra vad som faktiskt ska göras 

• Det är viktigt att samköra arbetet med kommunernas läsårstider, utvecklingsdagar m.m. 

• Fullföljda studier berör många aktörer men är i huvudsak en skolfråga 
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Förslag till Kunskapsnod  

fullföljda studier Sjuhärad i steg 4  

  

Kunskapsnodens innehåll 
• Kunskapsnoden innehåller fem fokusområden som beskriver vilka områden som ska fokuseras 

i det fortsätta arbetet. Fokusområdena svarar på frågan Vad? 

• Kunskapsnoden kommer att arbeta utifrån fyra strategier i genomförandet och beskriver hur 

arbetet ska genomföras. Strategierna svarar på frågan Hur?  

Kunskapsnodens målgrupp   
Vi har noga funderat kring målgrupp för kunskapsnoden. Kunskapsnodens uppdrag är att verka för att 

fler fullföljer sina studier, kommunalförbundets uppdrag är att stötta kommunernas arbete. Naturlig 

blir då målgruppen de vuxna som möter barn och unga i sin profession och verksamhetsansvariga 

tjänstepersoner och utvecklingsledare. Främst är det kommunala företrädare vi tänker oss, men 

eftersom samverkan med regionens verksamheter är avgörande för att nå framgång i arbetet, särskilt 

med avseende på psykisk hälsa, så kan även regionens företrädare ingå i målgruppen. Vi har också 

under arbetets gång identifierat civilsamhället som viktiga kompletterande aktörer, och det kan inom 

ramen för kunskapsnodens arbetet därför komma att riktas insatser till exempelvis ideella ledare. 

Ytterligare en viktig målgrupp, om än mer indirekt, är de strategiska nätverk som kommunalförbundet 

har. Att chefer på strategisk nivå, inom för kunskapsnoden centrala områden såsom socialtjänst och 

skola, har god kunskap om det arbete som bedrivs och vilket stöd som är möjligt att få är viktigt för 

kännedomen om detta i kommunerna och därmed efterfrågan av kunskapsnodens tjänster.  

 

Kunskapsnodens organisering  
Under perioden 2022 – 2024 finansieras kunskapsnoden av medel från Västra Götalands regionala 

utvecklingsnämnd. Under denna period kommer en delregional projektorganisation att byggas upp.  

 

Eftersom kunskapsnoden är en del av genomförandet av kraftsamling fullföljda studier samt kommer 

att verka i ett sammanhang med övriga kunskapsnoder har det även etablerats en regional 

samverkansorganisation. 

 

Regional samverkansorganisation 

 

Regiongemensam Den regiongemensamma samordningsgruppen för fullföljda studier  

Samordningsgrupp kommer att verka under perioden för kraftsamlingen, 2021 – 2024.  

Fullföljda studier Samordningsgruppen sammankallas av VGR:s samordnare för 

kraftsamling fullföljda studier och rapporterar till Västgruppen. Politisk 

rapportering görs till BHU. Gruppen har i uppdrag att ta fram förslag på 

gemensamma satsningar och inriktningar. Utöver det ska den 

regiongemensamma samordningsgruppen också förankra och sprida 

kraftsamlingens mål och genomförande i både VGR och den kommunala 

sektorn. Gruppen består av två representanter från varje 

kommunalförbund samt cirka fyra representanter från VGR. 



 

 

20 
 

 

Samordningsgrupp Samordningsgrupp kunskapsnoder har som syfte att säkerställa att  

Kunskapsnoder arbetet med noderna ligger i linje med ansökan samt ta beslut om 

eventuella förändringar. Gruppen består av chefer/strateger och 

projektledare från kommunalförbunden samt samordnare för VGR:s 

kraftsamling fullföljda studier. 

 

Beredningsgrupp Kopplat till samordningsgruppen finns en beredningsgrupp som bereder 

ärenden inför samordningsgruppens möten. Gruppen består av en 

chef/strateg från respektive kommunalförbund. 

 

Arbetsgrupp Kunskapsnodernas gemensamma arbete samordnas genom en 

arbetsgrupp, arbetsgruppen består av projektledarna från de fyra 

kunskapsnoderna. 

 

Tematiska arbetsgrupper Vid behov skapas tillfälliga arbetsgrupper med representation från de 

fyra noderna. Arbetsgrupperna kommer att behandla frågor och insatser 

som rör samtliga noder. 

 

Nodgemensam grupp Utöver ovanstående grupper kommer det också att finnas en 

nodgemensam grupp som träffas två gånger per år. Den består av 

samtliga personer på kommunalförbunden som arbetar med 

kunskapsnoderna. Syftet med gruppen är att skapa en gemensam bild av 

det regiongemensamma arbetet, dryfta aktuella frågor och bidra till 

kollegialt utbyte. 

 

Delregional projektorganisation 

 

Projektledare Kunskapsnoden kommer att drivas och samordnas av två projektledare. 

 

Kommunikatör En viktig del i kunskapsnodens arbete är att paketera och sprida kunskap. 

Med anledning av detta kommer en kommunikatör att knytas till 

insatsen. 

 

Processledare Kunskapsnodens arbete är brett och omfattar flera olika kunskaps- och 

verksamhetsområden, med anledning av detta kommer noden att ta in 

andra resurser och kompetenser utifrån behov för att leda olika 

processer. 

 

Kommunerna För att Kunskapsnodens arbete ska ge effekt är det avgörande att 

kommunerna i Sjuhärad involveras och engageras i arbetet. 

 

Styrgrupp Kunskapsnodens arbete styrs av en Sjuhärads skolchefsnätverk. 

Skolchefsnätverket består av förvaltningscheferna för skola och 

utbildning från kommunalförbundets åtta medlemskommuner. 
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Referensgrupp Kopplat till Kunskapsnoden kommer det också att finnas en 

referensgrupp som kommer att utgöra bollplank och stöd i utformandet 

av kunskapsnodens innehåll. Referensgruppen kommer att ha en bred 

kompetens och utgöras av personer från olika verksamhetsområden som 

har bäring på arbetet med fullföljda studier. 

 

Övriga nätverk och grupper Utöver styrgrupp och referensgrupp kommer kunskapsnoden att ha en 

nära dialog med övriga berörda delregionala nätverk och grupper med 

koppling till frågan. Exempelvis; förvaltningschefsnätverk Välfärd, IFO-

nätverket, elevhälsochefsnätverket, styrgruppen för SYV-nätverken och 

KAA-nätverket. 

 

Närvårdssamverkan Närvårdssamverkan Södra Älvsborg är en organisation som arbetar med 

samverkan mellan kommun och region för att kunna ge bästa möjliga 

vård, stöd och omsorg till personer i Sjuhärad. Närvårdssamverkan är en 

fungerande samverkansplattform med ett flertal aktiva nätverk och 

grupper som behandlar frågor med koppling till fullföljda studier. 

Kunskapsnoden kommer att ha ett nära samarbete med 

Närvårdssamverkan. 

 

Navet Science Center Navet är Sjuhärads tekniska och naturvetenskapliga centrum med 

uppgift att främja intresse för teknik, naturvetenskap och matematik för 

lärare, barn, ungdomar och allmänhet. Navet medverkar i 

skolpersonalens kompetensutveckling och stödjer skolpersonal genom 

att utveckla pedagogiska metoder och läromedel. Samtliga science 

centers i Västra Götaland har ett uppdrag att verka för fullföljda studier. 

Kunskapsnoden kommer verka tillsammans med Navet för fullföljda 

studier i Sjuhärad.    

 

Aktivitetsplan 

För att konkretisera arbetet kommer kunskapsnoden att ta fram en årlig aktivitetsplan. Aktivitetsplanen 

arbetas fram av projektledarna i samverkan med referensgrupp och övriga relevanta delregionala 

nätverk. Styrgruppen beslutar om aktivitetsplanen.  

 

Verksamhet efter projekttiden 

Processtödet inom ramen för Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad kommer att fortsatt behöva 

finansiering efter projekttidens slut 2024-12-31. Kommunalförbundet kommer tillsammans med Västra 

Götalandsregionen och de andra kommunalförbunden att utreda framtida finansiering gällande 

kompetensnoder och verksamhetsnära stöd gällande fullföljda studier. Förslag hur fortsatt finansiering 

ska ser ut kommer att presenteras innan projekttidens slut.  
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Slutsatser av förstudien  
 

Resultat av förstudien är ett nuläge av vad som görs och vilka insatser som kommunerna har behov att 

samverkan kring med koppling till fullföljda studier. I förstudien redovisas processen att identifiera 

behov i kommunerna och arbetet för att skapa en struktur, en kunskapsnod, på kommunalförbundet 

för att möta de behoven. Det innebär att de enskilda kommunerna och nätverkens bidrag till arbetet 

delvis är osynligt (men går att utläsa i bilagorna).  

Under förstudien har 30 dialogmöten genomförts där mer än 150 unika tjänstepersoner möts och 

tillfrågats om det fortsatta arbetet utifrån sin profession och den lokala kontext där de verkar. 

Processen har varit snabb, vilket vi uppfattat som en fördel. Täta dialoger har möjliggjort snabb 

återkoppling på det arbete som gjorts och återkommande möjligheter att förfina analysen. Vi tror att 

en snabb process i detta läge, där tjänstepersoner ser att arbetet rör sig snabbt framåt, bidrar till 

delregionens kraftsamling kring fullföljda studier och skapar engagemang och intresse för att delta i 

arbetet att utveckla en delregional kunskapsnod. 

Utmaningen med den snabba processen har varit att hinna boka in tid med alla nätverk och grupper vi 

velat träffa. Redan tidigt identifierade vi kommundialogerna (workshop steg 2) som den viktigaste för 

att kunna fullgöra uppdraget att föreslå innehåll och organisation för en delregional kunskapsnod, 

därför blev tiden begränsad i steg 1 och vissa av de grupper som kunnat komma med viktiga inspel 

hanns inte med. (Detta finns beskrivet i inledningen av rapporten). I det fortsatta genomförandet av 

kunskapsnoden är det viktigt att säkerställa att även de grupper som inte hanns med under 

förstudieperioden involveras i arbetet. 

En annan utmaning med den snabba processen var att hitta gemensam arbetstid för sammanfattning 

och analys efter de olika stegen. Dessa perioder var arbetsintensiva och beroende av att teamet kunde 

sitta tillsammans, företrädelsevis fysiskt men när det inte var möjligt digitalt. Ett medskick blir därför att 

planering för den egna arbetstiden är lika viktig som externa möten och dialoger.  

Vi försökte planera de olika stegen i workshopen för att säkerställa progression i arbetet och att vi 

träffade relevanta företrädare för det steg i processen där vi befann oss. I efterhand ser vi att vi vid 

flera tillfällen träffade vi samma person i olika konstellation. Till exempel kunde en tjänsteperson från 

skolan vara representerad i Närvårdssamverkans lokala ledningsgrupp, delta i kommunalförbundets 

strategiska skolchefsnätverk och vara sammankallande i kommunworkshoppen. Det var sällan som 

större delen av en grupp i ett dialogmöte tidigare deltagit på samma dialog, och därför uppfattar vi 

inte att det blev ett problem. Snarare bidrog det till att de personer som på många sätt är centrala för 

arbetet med fullföljda studier och utvecklingen av en delregional kunskapsnod tydligt involverades i 

processen. Vi upplevde att de personer som deltagit på flera möten var mer positivt inställda till det 

gemensamma arbetet och bidrog till att öka förståelsen för syftet och Kommunalförbundets roll. 

De personer som deltagit på mötet har, i egenskap av sin funktion delat sina erfarenheter. Det var 

viktigt att i analysarbetet förhålla sig till detta. Vi är medvetna om att vi kunde fått delvis andra inspel 

och prioriteringar om gruppernas sammansättning ändrats. 

Ett behov som lyftes kontinuerligt i dialoger både under steg 1 och steg 2 var vikten av en fungerande 

samverkan. Samverkan är i sig inget mål utan ett medel att nå framgång i en gemensam process. Att   
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behovet av fungerande samverkan kom upp tolkar vi som att målet som den gemensamma processen 

och samverkan syftar till är diffust och svårt att konkretisera. Vem som gör vad för fullföljda studier och 

vad som är målet (utöver det övergripande syftet att fler ska fullfölja sina uppnå gymnasieexamen) är 

svårt men viktigt att fortsätta fundera över. 

Att inkludera ett brukarperspektiv i förstudien genom att anställa unga samhällsutvecklare har varit 

intressant och givande även fast det också har varit en utmaning. De upplevelser och erfarenheter som 

kommit fram i dialogen med samhällsutvecklarna faller inom ramarna för de inspel som har fångats 

upp under övriga delar av förstudien. Även i de intervjuer med andra ungdomar som 

samhällsutvecklarna har genomfört ser vi liknande tendenser. Utmaningen har till stor del grundats i 

ambitionsnivån, att inkludera unga personer med egna erfarenheter av att befinna sig utan arbete 

och/eller studier i en förstudieprocess kräver mycket av både handledare och ungdomen. Vi ser 

insatsen som en lärprocess som vi tar med oss i arbetet med fullföljda studier. 

 

Uppföljning Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad 

 

 

Utifrån det omfattande dialogarbete som genomförts under förstudien har vi identifierat vilka 

områden som kommunerna vill arbeta vidare med på delregional nivå. Detta har sammanställts i 

Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad och de fem fokusområdena samt fyra strategier för 

genomförande.  Uppföljningens fokus ligger på det stöd som tillgängliggörs inom ramen av 

Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad.  Utifrån behovsinventeringen som gjordes i samband med 

förstudien kommer vi kunna följa upp om kommunerna upplever att vi har mött upp behoven inom de 

områden som kunskapsnoden ska verka inom. Uppföljningen ska visa på effekter av stödet inom 

kunskapsnoden för kommunernas arbete med fullföljda studier.  

 

Effekterna av kunskapsnodens arbete ska följas upp genom en årlig enkät till delar av kunskapsnodens 

målgrupp.  Enkäten ska syfta till att undersöka om målgruppen har kännedom om vilket stöd som 

finns att tillgå inom ramen för Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad, vilken nytta som har tillkommit 

kommunernas ordinarie verksamhet genom kunskapsnodens arbete samt om samverkan stärkts 

mellan olika aktörer.  

 

Årlig rapport  

Kunskapsnodens arbete kommer att följas upp genom en årlig rapport. Rapporten återrapporteras till 

Boråsregionens Direktion, berörda delregionala nätverk samt till Västra Götalandsregionen. Syftet med 

rapporten är att bidra till en ökad kunskap om Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad samt ligga till 

grund för eventuella justeringar av arbetets inriktning. 



  Bilaga till förstudierapport Fullföljda studier Sjuhärad 

 

24 
 

 

 
 
 

Bilaga 1 
Statistik vi har använt oss av under förstudien. Källa Kolada. 

 

 
Antal invånare 0-19 år 2020 i ekonomiskt utsatta hushåll dividerat med totalt antal invånare 0-19 år, 

multiplicerat med 100. Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt bistånd (tidigare 

kallat socialbidrag).  

 

 
Antal elever i årskurs 9 2021 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller 

skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. För att ha 

gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, 

engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Uppgiften avser elever folkbokförda i 

kommunen. Elever med okänd bakgrund ingår inte. Uppgiften avser läsår. 
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Invånare 16-24 år 2019, som varken arbetar eller studerar, andel (%). Inkluderar personer 16-24 som under 

kalenderåret inte haft inkomster som överskridit ett basbelopp, inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad 

eller studerat vid SFI mer än 60 timmar. 

 

 
Antal barnbokslån under 2021 dividerat med antal barn 0-17 år. Totalt utlån av tryckta böcker och seriella 

publikationer för barn och unga. Avser endast folkbibliotek (skolbibliotek ingår inte. 

  

5,6

5,7

5,8

5,9

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

Invånare 16-24 som varken arbetar eller studerar

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 
år



  Bilaga till förstudierapport Fullföljda studier Sjuhärad 

 

26 
 

 
 

Bilaga 2 
Insatser vi fått till oss i workshop steg 1. Datum för workshop i parentes efter kommunnamnet. 

 

Bollebygd (2022-02-08) 

• Ungdomsgård 

• Skolpliktsbevakning 

o Kontroll att alla barn har en skolplacering 

o Närvarokontroll i skolan  

o Frånvaroutredningar i skolan  

o Rutiner på huvudmannanivå på frånvaro  

• Närvaro i förskolan, kommer följa närvarostatistik på barn i förskolan 

• Samverkan socialtjänst och utbildning 

o På individnivå efter samtycke vid tex frånvaro  

o SIP 

o På förvaltningsnivå  

o SSPF (samverkan skola socialtjänst polis och fritid)  

• Biståndsbedömda stödinsatser som riktar sig till föräldrarna  

• Föräldrastöd tex Active Parenting-föreläsningar 

• Kommunala aktivitetsansvaret (KAA), Vi-projekt, UVAS  

• Gemensamt arbete kring problematisk frånvaro – förstudie kartläggning 2022 

• Arbete i förskolan/skola för att alla barn och elever ska nå så långt som möjligt tex rutiner och processer 

kring anpassningar/särskilt stöd  

• Arbete för att skapa tillgängliga lokaler både fysiskt och tex NPF 

• Elevhälsans arbete  

• Arbete med övergångar mellan skolformer och stadier  

• Samarbete mellan MiniMaria och Barnahus 

• Ev uppstart familjecentral  

• Bra rutinarbete  

• En förskola för alla barn  

• Rörelsesatsning på skolorna för barn och unga  

• Fungerande förbättrad samverkan mellan utbildning och socialtjänst 

• Jobbat mycket med anknytning i förskolan 

• Utökad elevhälsa  

• Socialtjänsten jobbar evidensbaserat och följer nationella riktlinjer  

• Upparbetat samarbete med BVC  

• Vi-projektet 

• Föräldraskapsstöd Active Parenting  

• Samverkan med KAA och AME och utbildning  

• SSPF – tydligare struktur  

• Dialog med rektorer och chefer inom socialtjänsten  

 

Borås (2022-01-27) 

• Familjecentralens arbete  

• Ungdomsmottagning 

• MiniMaria  

• KAA 

• Förlossningsvård 

• Spädbarnsmottagning 

• BHV (Barnahälsovård) 
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• Familjestöd och utbildning för nyanlända  

• Föräldrastödsutbildning  

• Samverkan med tandvård 

• Skapa god munhälsa 

• Ligger i grunduppdraget för många verksamheter  

• Orosanmälan till soc  

• Origos öppenvård  

• IFOs familjerätt 

• Arenaskola 

• Det arbete vi gör inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret 

• Förstärkt arbete för att främja psykisk hälsa 

• Lovskola, läxhjälp, särskilda insatser kring utbildningsskuld  

• Förstärkt arbete kopplat till övergångar mellan skolformer  

• Ledning och stimulans i klassrummet 

• Läxhjälp 

• Våldsprevention 

• Särskilt stöd-process 

• Lovverksamhet 

• Central organiserad elevhälsa  

• Tidiga insatser  

• Övergångsarbete 

• Utveckling av undervisningen tex kopplat till kvalitet, digitalisering 

• Kommungemensamma undervisningsgrupper  

• Särskolan – mottagande – processer  

• Tidiga upptäckter – tidiga insatser  

• Team Domino – Närvaroteamet 

• Yrkesnätverk, verksamhetsmöte med alla professioner inom elevhälsan  

• Drog- och förebyggande arbete, samverkan med andra aktörer internt i staden och externt  

• Arbete inom ramen för elevhälsans insatser  

• Arbete med elever med normbrytande beteenden  

• Arbeta med oroväckande frånvaro  

• HRV 

• Föräldraskapsstöd  

• Hälsofrämjande insatser: ökad fysisk aktivitet: ökad psykisk hälsa  

• Drog- och brottsförebyggande arbete 

• Idrottsskolan 

• Analysarbete som grund för att ta reda på vilka insatser som har störst påverkan på elevernas 
måluppfyllelse  

• Närvarofrämjande insatser och åtgärder för att förhindra skolfrånvaro  

• Processer, rutiner, handlingsplaner 

• Anhörigstöd för barn och unga  

• Ung psykisk hälsa  

• BVC 

• Socialt hållbart Borås  

• Ta emot studenter samt praktikanter  

• Ferieungdomar och unga kommunutvecklare  

• Lärlingsanställning 

• MiniMaria  
 
 
Herrljunga (2022-02-14) 

• Barnahus. 

Kvinno- och tjej-jour i Borås. 



  Bilaga till förstudierapport Fullföljda studier Sjuhärad 

 

28 
 

SSPF. 

FTV – Folktandvården i samverkan med Socialtjänsten. 

• Skol-soc. 

• Kommunen Riktad familjebehandling. 

• Kommunen fritidsgöra.  

• SYV. 

• Elevhälsa.  

• Närvarocoacher.  

• Vi-proj/KAA 

• Ungdomsmottagningen lb 

• DUA. 

• Skolsoc/tidiga insatser i samverkan. 

• Goda miljöer. 

• Familjecentral. 

• Hälsoenheten. 

• MHV. 

• BHV. 

• Psykisk hälsa/VC 

• Mini Maria. 

• Stöd till barn föräldrar i missbruk eller annan psykisk ohälsa. 

• BBIC. 

• Folktandvården. 

• REHAB. 

• Samverkan kring plac.barn. 

• En väg in Närhälsa. 

•  Stöd via t.ex. Boendestödsinsatser till unga vuxna och till föräldrar med barn i skolåldern att nå en 

meningsfull vardag. 

• Den kommunala arbetsmarknadsenheter ger stöd och motivation till unga vuxna att studera vidare och för 

vuxna med hemmavarande barn att få en meningsfullvardga och långsiktigt nå ut på den reguljära 

arbetsmarknaden.   

• Främja goda arbetsvillkor och vara en god och attraktiv arbetsgivare för unga vuxna och föräldrar. 

• Folkhäsostreg. 

• Fritid och freetime/kultur. 

Mark (2022-02-24) 

• Samverkan bästa skolan gör med skolverket. 

• Bästa barn kommun. 

• God start i livet BVC fysiska förutsättningar och utvecklas i sin grundläggande utveckling. 

• Föräldrastöd och fånga på närhälsan.  

• Föräldrastödet och grupper och utbildningar via BVC. 

• Problematisk skolfrånvaro samverkan IFO och skola. 

• Tillgängliga för rektorerna med förenklade kontaktvägar. 

• Säker väg till skolan. 

• Individinsatser. 

• Fullföljda studier för att komma mot bästa barnkommun. 
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• Vikten av skolmat TSF r. 

• SSPF. 
 

Svenljunga (2022-02-14) 

• Ny organisation BoU inkl familjecentral. 

• Barn- och ungdomsteam. 

• Rutiner för att följa upp avvikelser. 

• Mini Maria. 

• Rutiner etc. ex. orosanmälningar. 

• Bra samverkan SoF och BuF. 

• Elevhälsa/resursteam.  

• Bra samverkan praktik/Lia praktiksplatsen.se.  

• SIP. 

• KAA. 

• Programråd och kompetensråd. 

• GoFar. 

• Föräldraskapsstödjande insatser.  

• Resursteam i skola. 

• Svenljunga ungas framtid. 

• Samverkan RF Sisu. 

• AME aktiviteter mot arbete eller studier. 

• Rörelse i skolan. 

• FaR. 

• Lokal samverkan. 

• Uppstart familjecentral. 

• Lokal närvedssamverkan. 

• Dialogmöten mellan kommun, AF, FK, psykiatrin och Närhälsan. 

 
Tranemo (2022-02-23) 

• Fältverksamhet  

• Familjecentral  

• BUS (Barn Unga Samverkan)  

• MiniMaria  

• Resursteam 

• Socialt stödteam 

• Flexgrupper 

• Fältverksamhet  

• Familjecentralen  

• Ungpodden 

• PIF (processutveckling i fokus)  

• Akademin  

• Flexenheten – trygghetsperson – fast vikarie 

• Nyanländas lärande – en modersmålslärare 

• Tillväxt Tranemo 

• Interkulturalitet  
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• Nyanländas lärande – två rektorer  

• Språkutveckling  

• Trygga gator  

• Kulturskolan – hög status  

• Programråd – dialog med företagare  

• Familjecentral  

• Överlämningsdokument  

• Samverkansavtal polis  

• Framtagande lokal handlingsplan suicidprevention  

• Ungpodden – dialog  

• Sociala medier – span på utveckling  

• Trygg och säker kommun  

• Värdegrundsarbete  

 

Ulricehamn (2022-02-25) 

• Kartlägga missad undervisning 

• Nyanländas lärande/elever med annat modersmål  

• Flexgruppsundervisning  

• SUG-grupper  

• KAA-samordning/UVAS 

• Föräldrastöd 

• Diverse SOL-insatser  

• LSS-insatser 

• SIP  

• Saknad Efterfrågad 

• Socialt Förebyggande arbete 
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Bilaga 3 
Behov vi fått till oss i workshop steg 1. Datum för workshop i parentes efter kommunnamnet. 
 

Bollebygd (2022-02-08) 

• LSS insatser kombinerat med skola 

• Svårt att verkställa vissa LSS insatser i små kommuner. 

• Resursskola/klasser för elever som inte hör till särskola men pga. funktionsnedsättning el. låg begåvning 

har stora behov. 

• Brist på öppna insatser från socialtjänsten. 

• Svårt att möta alla olika behov i den lilla kommunen – har alla behov men i liten skala svårt med 

kompetens och lokaler. 

• Individuell skolgång i större utsträckning – snabbare eller långsammare utifrån behoven. 

• Stöd/lots/ombud som stöttar föräldrar i kontakter med myndigheter/instanser. 

• Introduktion/mottagande i skola för nyanlända. 

• Samverkansstrukturer både inom och utanför kommunen. 

• Ekonomiska förutsättningar för att ge elever det stöd de behöver i skolan. 

• Mottagande av nyanlända – boende, sociala aktiviteter, skolgång m.m. 

• Utveckla vidare samverkan mellan funktionsnedsättning och utbildning för att tidigt kunna identifiera 

behov och insatser.  

• Arbeta mer förebyggande för att förhindra ”Brandkårsutryckningar”  

• Bristande samarbete med BUP (just nu) 

• Kompetensutveckling för att möta alla barn (särskilt NPF). Barns behov förändras, finns ett resursbehov. 

• Resursbehov av olika typer av yrkeskategorier. 

Borås (2022-01-27) 

• Språksvårigheter. 

• Boendemiljön. 

• Föräldrastöd. 

• Föräldrar som står utanför arbetsmarknaden. 

• Sociala medier källa till information. 

• Droger och missbruk. 

• Psykisk ohälsa. 

• Kosthållning. 

• Motverka rekrytering till kriminella gäng. 

• Segregation. 

• Brist på kunskap om varandras verksamheter/uppdrag. 

• Hur sorterar vi i vem som ansvarar för vad, är vi överens om det? 

• Många unga brukare hamnar mellan ”stolarna” 

• Många verksamheter’ ’gömmer sig’’ bakom lagstiftning – Blir ett hinder. 

• Utmaningarna är när vi ska samverka med andra (särskilt utanför kommunen) i komplexa frågor. 

• Identifiera riskfamiljer. 

• Föräldrautbildning. 

• Anpassad skola är nödvändigt. 

• Viktigt att arbeta tillsammans. 

• Anpassad studienivå. 

• Samordna resurserna. 

• Jobba långsiktigt och hållbart med helheter. 

• Mer praktikplatser. 

• Gemensam målbild. 
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• Elevhälsan är superviktig. 

• Säkra övergång mellan stadier byte av skola. 

• Nära vård för barn. Hur gör vi? 

• Ingen väntetid till BUP. 

• Jobba med barnets behov som helhet, bort med stuprör. 

• Utsatta områden. 

• Samarbete med civilsamhället och föreningslivet. 

• Suicidprevention. 

• Skolans stödresurser är viktigt t.ex. frukost, läxläsning. 

• UPH mer tillgänglighet.  

• Det krävs hela byn för att fostra ett barn. 

Herrljunga (2022-02-14) 

• Rätt stöd på rätt ställe/rätt tillfälle. 

• Samverkan är en förutsättning och en utmaning. 

• Behov av bra praktikplatser. 

• Förmåga/kunskap att identifiera behoven. 

• Kompensatoriska uppdraget/Socioekonomiska förutsättningar. 

• NPF – målgruppen. 

• Resurser – anpassat till identifierat behov. 

• Fysisk miljö. 

• Tillgänglighet. 

• Tid/prioritering/ekonomi. 

• Förståelse för varandras verksamhet och uppdrag. 

• Prioritera samverkansmöten Alla aktörer. 

• Samverkan verkligen fungerar. 

• Dialog för att hitta andra vägar vid förhinder. 

Mark (2022-02-24) 

• Föräldrastöd 

• Barnomsorg 

• Skolväg 

• Integration barn/föräldrar 

• BVC 

• Tänka utanför boxen – nya angreppssätt på gamla problem 

• Prioritera samverkan före egna gränser 

• Ekonomi göra saker som kostar  

 

Svenljunga (2022-02-14)  

• Socioekonomiska förutsättningar.  

• Nå och kunna jobba motiverande med föräldrar. 

• Identifiera behoven tidigt och sätta in insatser så tidigt som möjligt. 

• Jobba parallellt med barn och föräldrar. 

• Aktiv fritid. 

• Intresse för studier hos föräldrar. 

• Engagemang hos föräldrar. 

• Samla organisation ej behöva lotsas mellan verksamheter. 

• Jobba förebyggande för psykisk hälsa. 

• Bryta lokal kultur vad gäller studier och framtidstro. 

• Göra kommunen attraktiv att bo i. 

• Samverkan med näringslivet. 



  Bilaga till förstudierapport Fullföljda studier Sjuhärad 

 

33 
 

• Information/kommunikation. 

• Psykisk ohälsa. 

• Unga vuxna 20–24 år. 

• Föreningslivet. 

 

Tranemo (2022-02-23) 

• Logoped 

• UPH (Ungas psykiska hälsa)/BUP  

• Utveckla relationen till föräldrar 

• Resursallokering  

• Utveckla föräldrastödet 

• Varför ska man gå i skolan och skaffa sig utbildning? 

• Utveckla föräldramöten 

• Vision för unga saknas 

• Var är VGR 

• Skapa arenor som inbjuder till nyfikenhet 

• Gemensamma ståndpunkter som föräldrar  

• Vad vill de unga? Ta in deras synpunkter  

• Unga är olika dvs mångfald 

• Föräldraskapsstöd 

• Det krävs en by för att fostra ett barn 

• Resursplanera tvärsektoriella behov  

• Kompetenshöja kring områden som suicidprevention, hedersrelaterat våld och förtryck 

• Ökad politisk förståelse för ungas villkor  

• Fler digitala möten för att underlätta samverkan  

• En mer öppen och tillgänglig socialtjänst 

• Socialtjänst behöver bli mer inbjudande  

 

Ulricehamn (2022-02-25)  

• Ta bort betyg och läxor 

• Det traditionella skolsystemet är en begränsning 

• Diagnosivern riskerar att stjälpa oss  

• Segregation  
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Bilaga 4 
Resultat av workshop 2 - prioriteringsordning från respektive kommun för de behov som de vill arbeta vidare 
med delregionalt. Datum för workshop inom parentes. 
 
 
Bollebygd (2022-05-04) 

1. Bättre samordning av projekt (allt landar i kommunen) 
2. Bristande samarbete med BUP 
3. Svårt att verkställa vissa LSS insatser i små kommuner  
4. Svårt att möta behov i den lilla kommunen (ex. lokal och kompetens) 

 

Herrljunga (2022-04-05) 

1. Att få till en samverkan som verkligen fungerar 

2. Flexibel skolanpassning för olika - anpassat lärande 

3. Kunskap från vetenskap och forskning - beprövade metoder för att främja skolgång 

4. Kunskapsutveckling inom normbrytande beteende 

5. Plattform för erfarenhetsutbyte/samverkan över kommungräns 

6. Kunskapsbank tillgänglig 

7. Relationsskapande universellt - inkludera samhället, familj föreningsliv 

8. Trygghet för ungdomar tex med Polisen 

9. Lättillgänglig information om samhällsfunktioner (Skattemyndigheten, Arbetsförmedlingen, 

socialtjänsten) på olika språk 

 

Mark (2022-03-28) 

1. Integration barn/föräldrar 

2. Familjecentral 6–12, 13–20 år  

3. Ekonomi - göra saker som kostar 

4. Flexibilitet i systemet 

5. Styrning för hållbarhet  

6. Dialog med målgruppen  

7. Prioritera samverkan före egna gränser  

8. Aktiv fritid  

9. Tänka utanför boxen - nya angreppssätt 

10. Kompetensförsörjning  

11. BUP 

 

Svenljunga (2022-04-01) 

1. Tidig upptäckt/tidiga insatser 

2. Rätt personer i skolan  

3. Möjlighet till mer individanpassad undervisning  

4. BUP hembesök  

5. Jobba förebyggande med psykisk hälsa 

6. Föräldraskapsutbildning upp till 18 år  

7. Jourlinje om det blir akut på kvällen 

8. Tillgång till logoped och behandling 

9. Höja attraktiviteten att jobba i skolan 

10. Kunskap i primärvård kring psykisk hälsa 
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11. Bryta lokal kultur kring skolan 

Psykisk ohälsa 

Uppföljning/analys 

Kompetenshöjning normbrytande beteende 

Fler personer runt barnen 

Skolinfo och föräldramöten 

Samverkan med föreningslivet 

Samverkan kring elever med stora behov autismspektrumet 

 

Tranemo (2022-03-10) 

1. Ökad politisk förståelse för ungas villkor 

2. Föräldraskapsstöd 

3. Skapa arenor som inbjuder till nyfikenhet 

4. Varför ska man gå i skolan 

5. UPH 

6. BUP 

 

Ulricehamn (2022-04-08) 

1. Höja botten för lägstanivån - hur förhåller vi oss till resursfördelning? 

2. Ökad politisk förståelse för ungas villkor 

3. Familjecentral även äldre åldrar 6-18 

4. Segregation 

5. Nära vård tanken - sammanhang. Människor är själva experter på sina liv 

6. Det traditionella skolsystemet är en begränsning, inkl betyg och läxor 

7. Diagnosivern riskerar att stjälpa oss 
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Karin Björklind, Regionutvecklare 
karin.bjorklind@borasregionen.se 
Telefon: 0766-08 41 12 

Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 2021 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt samverkansformerna mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen ska kollektivtrafikens 
strategiska frågor hanteras i de delregionala kollektivtrafikråden. Kollektivtrafikråden är 
remissinstanser, inte de enskilda kommunerna. Det är därför viktigt att kollektivtrafikråden i 
remissvaret beskriver sin syn på förslagen inom remitterad utredning. 
 
I remissen ”Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 2021” beskriver Västra 
Götalandsregionen arbetet med implementeringen av programmet och redovisar uppföljning av 
uppsatta mål. I remisshandlingarna är även en aktualisering av miljö- och klimatstrategin bilagd för 
kännedom. 
 
Det framtagna förslaget utgår från yttranden från respektive medlemskommun och har arbetats fram 
tillsammans med utsedda tjänstepersoner inom kollektivtrafik i kommunerna och på 
kommunalförbundet. Boråsregionen behandlade tjänstepersonsförslaget på beredningen för hållbar 
regional utveckling, BH7, den 31 augusti.  
 
Tidpunkten för att lämna in remissyttrandet är i år flyttat från tidigare maj/juni till september, detta 
efter önskemål från samtliga DKR. Svaren ska ge Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd 
värdefullt underlag till bland annat prioriteringar inför kommande uppdrag till Västtrafik.  
Då uppdraget till Västtrafik ges innan sommaren var uppföljningen en punkt på DKR i respektive 
delregion under våren. Samlat ger de årliga avstämningarna också inspel till kommande revidering av 
trafikförsörjningsprogrammet. 
 
Kollektivtrafiknämnden önskar svar på följande frågor på Trafikförsörjningsprogrammet 
 
Fråga 1.1 Reflektioner kring måluppfyllelsen för 2021 och utmaningarna med att 
marknadsandelen, resandet och ekonomin för kollektivtrafiken försämrats med anledning av 
pandemin. 

• Hur kan vi hjälpas åt att vända utvecklingen? Hur kan vi verka för det ”nya normala” där 
hållbara resvanor är norm? Vilken roll kan och bör digitaliseringen spela? 

 
Fråga 1.2. Programmet innehåller fyra fokusområden som kräver samverkan för att nå framgång. 
Vilka möjligheter ser ni att bidra till de olika fokusområdena? Exemplifiera gärna. 
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Fråga 1.3. Övriga synpunkter/kommentarer? 
 
Uppföljningsrapporten 
Fråga 2.1 Har ni nytta av uppföljningsrapporten? På vilket sätt? 
 
Fråga 2.2. Uppföljningsrapporten innehåller ett nytt avsnitt som beskriver genomförandet av 
programmet i form av vad som har skett kopplat till strategier och fokusområden. Detta har varit 
efterfrågat som åtgärd vid tidigare avstämning och är i linje med det nya programmet. Vi ser fram 
emot era synpunkter på den nya strukturen. 
 
Aktualisering av VGR:s Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken 
Den reviderade strategin skickas med remissen för kännedom. Aktualiseringen är gjord med 
anledning av omvärldsförändringar och erfarenheter under de första fyra åren med strategin och är 
en nödvändig uppdatering. Målen i redan beslutad strategi ligger fast tills vidare. 

Det delregionala kollektivtrafikrådets synpunkter i korthet 
• De prioriterade stråken behöver kompletteras med relationen Vårgårda-Borås 
• Kollektivtrafik är viktig för kompetensförsörjningen inom kommunerna 
• Det är viktigt att utveckla hållbara trafikeringsupplägg för besöksnäringen 
• Digitalisering omfattar flera olika dimensioner som behöver utvecklas var för sig  
• Trafikeringsfrågor över kommungränserna är en fråga för DKR 
• Den länsövergripande kollektivtrafiken behöver utvecklas 
• Landvetter flygplats ska utvecklas till en attraktiv kollektivtrafikknutpunkt med bytesmöjligheter 

vid kommande järnvägsstation 
 
Uppföljningsrapporten 
• Det krävs bättre dataunderlag för att uppnå tillförlitliga resultat och ge statistik på kommunnivå, 

vilket behövs 
• Rapporten är intressant men den tillför inget underlag för planeringsfrågor i kommunerna 

 
Aktualisering av Miljö och klimatstrategin 
I aktualiseringen av miljö- och klimatstrategin är det tydligt att elektrifiering av kollektivtrafiken 
prioriteras högt. Boråsregionen vill skicka med att ur det lokala perspektivet är biogas fortsatt ett 
viktigt drivmedel att inkludera, det är viktigt att användningen av biogas som drivmedel inte helt 
fasas ut. 

Beslutsunderlag 
• Yttrande årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 2021 
• Uppföljning 2021 Regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra Götaland 
• Aktualisering av Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken 

Expedieras till 
Västra Götalandsregionen 
Medlemskommunerna 
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Karin Björklind, Regionutvecklare 
Karin.bjorklind@borasregionen.se 
Telefon: 0766-08 41 12 
 
Yttrande till Kollektivtrafiknämnden 
Remissvar TFP, KTN  2021-00173 

Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 2021 

Det delregionala kollektivtrafikrådets synpunkter 
DKR för Boråsregionen ser tydligt att kollektivtrafiken är ett viktigt medel för utvecklingen av 
kommuner, delregioner och för VGR i sin helhet.  
 
Fråga 1.1 Reflektioner kring måluppfyllelsen för 2021 och utmaningarna med att marknadsandelen, 
resandet och ekonomin för kollektivtrafiken försämrats med anledning av pandemin. 
• Hur kan vi hjälpas åt att vända utvecklingen? Hur kan vi verka för det ”nya normala” där hållbara 

resvanor är norm? Vilken roll kan och bör digitaliseringen spela? 
 
Uppföljningen 2021 bekräftar att pandemin haft stor påverkan på resandet med kollektivtrafik, ett 
flertal av målen i trafikförsörjningsprogrammet (TFP) nåddes inte under året. Men den ger sannolikt 
ingen vägledning kring hur måluppfyllelsen kommer att utvecklas på längre sikt. Under 2022 ser vi 
förändringar i säkerhetsläget, ökade energikostnader och en ökad inflation, vilket kommer att 
påverka resandet framöver; hur är i dagsläget oklart.  
 
Kommunerna arbetar för att hållbara resor ska bli norm, pandemin och dess effekter ändrar inte på 
det. Det är viktigt att målet gällande att andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland 
fortsätter att vara detsamma.  
 
TFP belyser fortsatt vikten av de prioriterade stråken för att knyta samman Västra Götaland och 
regionen med omlandet. Ett fortsatt arbete behövs för att skapa kollektivtrafik med god geografisk 
tillgänglighet som knyter samman Västra Götalandsregionen och skapar tillgänglighet till studier och 
arbetsmarknader. Det har under lång tid varit Boråsregionens inställning att även Vårgårda-Borås bör 
ses som ett prioriterat stråk, där stärkta kollektivtrafiksamband med restidsförkortning skulle gynna 
tillgängligheten till en större arbetsmarknad och ett utökat utbud av gymnasie- och högskolestudier. 
Detta stråk behöver finnas med som prioriterat för att knyta samman såväl kommunerna inom 
delregionen som hela regionen.  
 
Kommunerna i regionens ytterområden är ofta en del av grannregioners arbetsmarknad. Att skapa 
en hållbar infrastruktur ingår i agenda 2030, delmål 9. TFP behöver ta tydligare ställning för en 
sammankoppling med kollektivtrafiken i angränsande regioner så att länsgränsen inte utgör ett 
hinder för regionalförstoring och hållbart resande. Exempel från Boråsregionen är stråk via Västra 
stambanan mellan Herrljunga och Vårgårda både mot Göteborg och Vara och mellan Svenljunga och 
Ullared. 
 
Stråk för storregional busstrafik är beskrivet i Målbild tåg 2028 både mellan Kinna och Göteborg och 
Ulricehamnsstråket mot Jönköping. Dessa behöver prioriteras för busstrafik på ett tydligare sätt i 
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TFP. I både Mark och Ulricehamn är satsningar angeläget och viljan finns för att stötta satsningar 
enligt målbildens intentioner. 
 
Boråsregionen har på DKR lyft möjligheten för Västtrafik att utnyttja DKR för diskussioner kring ett 
effektivt utnyttjande av resurserna efter pandemin och de nödvändiga anpassningar som behövs för 
att minska kostnaderna. Detta är fortfarande en möjlighet som ännu är outnyttjad. DKR ser också ett 
behov av att planera för arbetsresor över kommungränser, jämfört med att som i dag planera inom 
respektive kommun för sig. Turer för både lokal-regional busstrafik samt turer för buss-tåg måste nå 
bättre synkronisering för att öka attraktiviteten för kollektiva resor, speciellt där turtätheten är låg.  
 
Inom Boråsregionens glesa delar har flertalet familjer två bilar eller fler, vilket till stor del kan 
förklaras av avsaknad av kollektivtrafik och att bilen då är det huvudsakliga pendlingsmedlet. Detta är 
inte enbart under pandemin utan har varit så under en längre tid. Denna utveckling går stick i stäv 
med de miljömässiga krav som ställs idag. Att hitta kostnads- och miljömässigt fördelaktiga alternativ 
är ett utvecklingsuppdrag där flera parter behöver samverka och som kollektivtrafiknämnden 
behöver ansvara för. Det är varken bra för miljön eller kostnaderna att köra linjelagd kollektivtrafik 
med få resenärer. 
 
Trafikupplägget för kollektivtrafik är fokuserat till arbets- och studieresor, vilket i stort betyder att 
trafiken är optimerad för toppar på morgonen och eftermiddagen och då i starka stråk. Det finns en 
stark efterfrågan av möjligheter att resa med kollektivtrafik även under andra tider och för andra 
syften. Här bör nämnas att Sahlgrenska-, Mölndals- och Östra sjukhusen har en viktig funktion i det 
storregionala systemet och att trafikering till dessa är viktigt både för personalförsörjning och 
besökare, där båda kategoriernas resebehov i stort inte infaller under kollektivtrafikens högtrafik.  
 
Utöver detta är det svårt att rekrytera personal både till kommunerna och företagen eftersom det 
saknas möjligheter att resa kollektivt och där gång och cykel inte är ett alternativ. För resor i tjänsten 
har kommunerna resepolicy där resor i första hand ska ske med kollektivtrafik. Det är svårt mellan 
olika kommuner inom Boråsregionen då kollektivtrafiken är starkt koncentrerad mot Göteborg och 
resor i andra relationer är svaga. Exempelvis är det inte möjligt att resa mellan Vårgårda och 
Tranemo för möten under dagtid. 
 
Besöksnäringen är en stor bransch med behov av både arbetskraft och besökare för att driva 
verksamheten och där det är svårt att försörja med linjedragen kollektivtrafik med ett attraktivt 
utbud. KTN behöver samarbeta med branschen för att hitta nya, miljömässigt bättre lösningar då det 
idag ofta krävs resa i egen bil. 
 
Digitaliseringen är en viktig byggsten i utvecklingen av kollektivtrafiken och central för 
användarvänligheten; för resenärerna är digitaliseringen kanske främst viktig för 
informationsspridning såväl i realtid som för planering med allt vad det innebär. Kommunen är inte 
en aktör som direkt berörs av arbetet med denna digitalisering. 
 
Digitaliseringens roll är begränsad för möjligheten att arbeta på distans eftersom majoriteten av 
arbeten kräver fysisk närvaro, exempelvis inom vård, omsorg, transport och byggsektorn. Att få 
personer som delvis arbetar hemifrån att resa hållbart ses som ett viktigt mål. I detta arbete var flex-
biljetten en lösning som vi ser har missat sitt mål. Flex-biljetten är, i sin nuvarande form, för nischad 
för att vara aktuell för de flesta. Exempelvis bör den ha längre giltighetstid från inköpstillfället och 
istället för 10 resdagar bör den utformas med 20 resor.  
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En digitalisering med distansundervisning i skolan ses inte heller som trolig då det skulle få både 
sociala negativa konsekvenser och minska underlaget för busstrafiken och därmed bidra till än 
mindre kollektivtrafik, detta speciellt utanför städerna. Däremot kan undervisningen digitaliseras så 
att en lärare kan undervisa på distans och på så sätt motverka lärarbristen. 
 
De unga kommuninvånarna har visat ett starkt intresse för kollektivtrafiken och deras roll i 
utvecklingen behöver lyftas. Deras inställning är en av flera viktiga pusselbitar för utvecklingen av 
hållbara resor efter pandemin och vidare i framtiden. Sommarlovskorten för ungdomar i 15-19 års 
ålder kan bidra till att det hållbara resandet ska kunna bli ”det normala” såväl på kort som på lång 
sikt. En samordning och en kontinuitet bör gälla för alla gymnasieelever med erbjudande om 
sommarlovskort i Västra Götalandsregionen, vilket inte ska vara ett tillköp. 
 
Fråga 1.2. Programmet innehåller fyra fokusområden som kräver samverkan för att nå framgång. 
Vilka möjligheter ser ni att bidra till de olika fokusområdena? Exemplifiera gärna. 
1 Driva på och underlätta för hållbara resval  
2 Kombinerad mobilitet  
3 Samhällsplanering och kollektivtrafik  
4 Driva på och styra forskning och innovation 
 
Driva på och underlätta för hållbara resval 
Inom detta fokusområde deltar kommunerna i mån av tid och resurser. Mycket av arbetet är så 
kallade MM-åtgärder, vilket omfattar olika typer av påverkansarbete. Hållbart resande väst har 
flyttats så att det numera drivs av Västtrafik och omfattar ett antal olika projekt såsom; Vintercyklist” 
och ”På egna ben”. Att kunna ta med sig cykel på fordonen är positivt och efterfrågat. Dock vill DKR 
poängtera att projekt av detta slag i sig själva inte förändrar resandet i så hög utsträckning som 
målsättningen i TFP önskar. Projekten kan snarare fungera som en språngbräda för vidare arbete där 
flera aktörer samverkar för att kunna uppnå målen om ökat hållbart resande. Samma gäller för 
området kombinerad mobilitet. 
 
Kombinerad mobilitet  
Att tillhandahålla cykel- och pendelparkering görs i den utsträckning som är rimlig inom kommunen. 
Vad gäller tredjepartsförsäljning kan viss utbildning behövas för att som kommun kunna hjälpa 
näringsidkare som vill kunna sälja buss-/tågbiljetter i samband med annan verksamhet. 
 
Den nya inriktningen för utveckling av närtrafiken som presenterats av Västtrafiks styrelse i samband 
med beslut i juni 2022 om Trafikplan 2023 är positiv. Den omfattar integrerat biljettsortiment, att 
synliggöra närtrafiken i reseplaneraren, utökning av antal tidsintervaller från fem till sju turer per dag 
måndag till fredag samt att närtrafikhållplatser tillåts i kollektivtrafikstråk även utanför tätort. En 
förutsättning är att tillköp av närtrafik genomförs till en skälig kostnad. 
 
En möjlig lösning för resenärer på landsbygden är att skolskjutstrafiken öppnas upp för allmänheten 
och att trafik/turer finns med i tidtabeller och i reseplaneraren. DKRs förhoppning är att vi 
tillsammans ska göra vår landsbygd mer levande genom att allmänheten ska kunna använda de 
resurser som redan idag finns i regionen. Bollebygds kommun deltar gärna som pilot-kommun i att 
öppna skoltrafiken. 
 
TFP ska ta tydligare ställning för satsningar på kombinerad mobilitet och för att begreppet ges en 
strategisk betydelse i programmet. Istället för att endast agera för att möjliggöra samverkan inom 
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området föreslås att Västra Götalandsregionen aktivt arbetar med att utveckla möjligheterna för 
kombinerad mobilitet och att förslag på åtgärder tas fram. 
 
Samhällsplanering och kollektivtrafik  
Kommunerna samverkar med Västtrafik för att planering och hållbart resande ska gå hand i hand. 
Enskilda kommuner har dock ytterst begränsat inflytande då kollektivtrafikstråken ofta ligger på 
Trafikverkets vägar och utbud av kollektivtrafik ligger i Västtrafiks händer. Samverkan med bland 
annat VT och TRV ses om avgörande för att kunna utveckla stråken och nå en bra helhet som 
möjliggör ett ökat kollektivt resande. 
 
Det behövs en bättre förståelse för stadsplaneringsprocesserna, de olika huvudmannaskapen för 
vägar och förutsättningarna för att bygga ett hållbart samhälle på olika platser. För en mer effektiv 
kollektivtrafikförsörjning behöver också kunskapen fördjupas om skolornas villkor gällande starttider, 
terminsstarter, skolskjutsar, det fria skolvalet etc, eftersom resorna till skolorna är en ryggrad i 
kollektivtrafiken utanför de större stråken.  
 
Kommunerna får synpunkter från Länsstyrelsen att det saknas kollektivtrafikhållplatser i detaljplaner. 
I framtagande av detaljplaner behöver en utveckling av kollektivtrafik finnas med så att hållplatslägen 
är utpekade i den godkända detaljplanen. 
 
Kommunerna fortsätter arbeta aktivt med att planera för ny bebyggelse med hänsyn till tillgänglig 
kollektivtrafik och att bygga ut gång- och cykelnätet. Detta för att möjliggöra ett så enkelt, attraktivt 
och tillgängligt resande med kollektivtrafik och andra hållbara alternativ. Dock behöver 
anslutningsvägar till hållplatser ses över för gång och cykel på det statliga vägnätet, där kommunerna 
saknar rådighet.  
 
Att driva på forskning och innovation  
Ansvaret för ett aktivt arbete inom detta område behöver vara regionalt och kommunerna deltar i 
den mån det finns tid och resurser. Det regionala ansvaret omfattar även att informera om pågående 
forskning och utvecklingsarbete, vilket i stort saknas och behöver förbättras. 
 
Fråga 1.3. Övriga synpunkter/kommentarer? 
Under början av 2022 har en förstudie inför upphandling av nya tåg redovisats för DKR. Där framgår 
att utvecklingen av tågsträckan Borås-Värnamo skjuts upp, till följd av att det saknas mötesspår. 
Boråsregionen vill se att arbetet fortsätter enligt Måbild 2028 och har skickat en skrivelse till KTN om 
detta. DKR är tacksamma för att denna fråga tagits på allvar och ser nödvändigheten i att ett 
samarbete startas upp snarast för att hitta en lösning, vilket även inkluderar trafikering över 
länsgränsen. 
 
Kommunerna vill ha en ökad insyn och vara delaktiga när region, TRV, Västtrafik och trafikbolag tar 
beslut som påverkar kommunen eller dess invånare och företag. 
 
Det är stora utvecklingsmöjligheter för kollektivtrafikresandet vid Landvetter flygplats med Airport 
city och en järnvägsstation på den nya stambanan. Kommande TFP behöver omfattas av ett 
ställningstagande kring hur Landvetter flygplats kan utvecklas till en attraktiv framtida knutpunkt för 
kollektivtrafik såväl för lokala- regionala- och internationella resor. En tidig planering av VGR, 
Västtrafik och kommunerna är en förutsättning för att kunna realisera potentialen. Inom samverkan 
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för samhällsutveckling i stråket Göteborg-Borås pågår ett arbete som presenteras under hösten 
2022. Detta arbete behöver kollektivtrafiknämnden ta till sig och arbeta vidare med.   
 
Uppföljningsrapporten 
Några kommentarer kring måtten i uppföljningen 
För att göra uppföljningar av antalet resor och färdmedelsfördelning är dataunderlaget av största 
vikt, det är svårt att få tillförlitliga underlag vilket bidrar till stora osäkerheter i de skattade 
resultaten. Detta innebär att statistiken inte medger nedbrytningar på mindre geografiska delar eller 
på olika bakgrundsvariabler såsom kön och ålder. Detta innebär att användbarheten av resultaten 
inte är tillfredsställande. 
 
Färdmedelsfördelning som inkluderar även gång och cykel, förutom bil och kollektivtrafik, innebär 
stora osäkerheter i de framräknade resultaten och det är stora skillnader i storheterna. Antalet resor 
med bil och kollektivtrafik räknas i miljontal medan cykel och gång ofta summeras i tiotusental. 
Dessutom finns en tendens till att resor till fots ”glöms bort” och inte kommer med, detta gäller 
speciellt i större tätorter och städer. Det krävs då en stor ökning i antalet gång och cykelresor för att 
de ska ge någon förändring i färdmedelsfördelningen. 
 
Boråsregionen välkomna en översyn av indata för beräkningar av restidskvoter, då 
kollektivtrafikbarometern bygger på intervjuer och bör ersättas med andra datakällor såsom data 
från appar eller trafikdata från mobiler. För restider med kollektivtrafik påverkas dessa av antalet 
hållplatser och hur länge fordonet väntar in tidtabellen vid vissa bestämda hållplatser. Att ändra en 
linjedragning eller förändra ställtider påverkar därmed restiden, förutom framkomligheten i 
vägnätet. 
 
Måttet om färdmedelsfördelning mellan kollektivtrafik och bil visar på användandet av motoriserade 
resor och är mätbart i de relationer där sträckor för bil och kollektivtrafik är jämförbara, vilket sällan 
är fallet. Ofta finns det skillnader mellan start och målpunkt. 
 
Måttet om Kollektivtrafik ger låg miljöpåverkan är relevant där det finns ett väl fungerade 
kollektivtrafiknät med hög beläggning. På turer med låg beläggning som trafikeras med normalstora 
bussar är miljönyttan däremot låg, ett alternativ för dessa fordon behöver utredas utan att 
trafikeringen i dessa relationer försämras. 
 
Måttet över geografisk tillgänglighet på högst 60 minuter till närmaste pendlingsnav ger restider in 
till navet men omfattar inte i de fall resenären behöver byta färdmedel för att nå sitt mål. Ett 
exempel är resor till de stora sjukhusen i regionen. Det redovisas heller inte om utbudet gäller under 
högtrafik utan enbart antalet resmöjligheter per vardag. En stor del av den arbetande befolkningen 
har andra arbetstider jämfört med hur kollektivtrafiken är dimensionerad med täta turen under 
morgon och eftermiddag, vilket innebär att andelen som når pendlingsnavet enbart gäller under 
vissa tider av dygnet. Dessutom ingår enbart nav inom VGR, i flera av medlemskommunerna ligger 
närmast kollektivtrafiknav utanför regiongränsen. 
 
Inom måttet om Enkelt, trygg och inkluderande gällande tillgängliga hållplatser är det viktigt att 
förutom själva platsen se över möjligheten att komma till hållplatsen; huruvida det finns ett säkert 
och tryggt anslutande nät. Önskvärt är att personal på fordon inom kollektivtrafiken uppdateras på 
hur och vilka tillgänglighetsanpassningar som kan erbjudas de funktionsnedsatta resenärerna på 
respektive fordon inom den allmänna kollektivtrafiken.  
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Fråga 2.1 Har ni nytta av uppföljningsrapporten? På vilket sätt? 
Resandestatistiken är ett viktigt underlag för planering och bör förbättras. Det är inte bara vid 
neddragningar av trafik som statistiken är viktig utan också för att kommun, VGR och Västtrafik 
kontinuerligt ska kunna följa resandet. 
 
Uppföljningsrapporten utgör ett intressant kunskapsunderlag och sätter in olika projekt i ett 
sammanhang genom genomförandeavsnittet. Användbarheten för såväl Boråsregionen som den 
enskilda kommunen blir dock begränsad då rapporten överlag rör sig på en regional nivå. Det blir 
svårt att förstå hur en liten kommun har påverkats när stora kommuner som Göteborg och Borås 
finns med i samma underlag. Med anledningen av ovanstående är det rimligt att inte skicka ut 
uppföljningen varje år på remiss utan att det görs mer sällan. 
 
Aktualisering av Miljö- och klimatstrategin 
I aktualiseringen av miljö- och klimatstrategin är det tydligt att elektrifiering av kollektivtrafiken 
prioriteras högt. Boråsregionen vill skicka med att ur det lokala perspektivet är biogas fortsatt ett 
viktigt drivmedel att inkludera. Det finns en upparbetad produktion och infrastruktur kring biogas i 
Sjuhärad och kollektivtrafiken har varit en viktig bas för biogasmarknaden.  
 
Boråsregionen ser också att med höga elpriser behöver fler alternativ finnas till hands, där biogas 
är ett alternativ. Det finns också ett intresse för biogas i industriella applikationer, som bränsle eller 
insatsråvara, och där kan befintlig infrastruktur fungera som en brygga in i industrin. Därför är det 
viktigt att användningen av biogas som drivmedel inte helt fasas ut. 
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INLEDNING  

Trafikförsörjningsprogrammet 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande 
styrdokumentet för kollektivtrafikens utveckling. Västra Götalands-
regionen antog i maj 2021 ett nytt trafikförsörjningsprogram som 
ska gälla till 2025. Programmet innehåller mål för kollektivtrafikens 
utveckling samt en beskrivning av hur målen ska nås.  

Genomförandet av trafikförsörjningsprogrammet sker genom tidi-
gare beslutade strategier och arbete kring fyra fokusområden. Sam-
verkan mellan olika aktörer är en förutsättning för att nå trafikför-
sörjningsprogrammets mål. 

Uppföljningens upplägg 
Uppföljningen avser de mål och indikatorer som finns i trafikförsörj-
ningsprogrammet och redovisas med måluppfyllelse gentemot an-
givna måltal. Ett antal indikatorer utan måltal finns med för att 
bättre kunna analysera och bedöma utvecklingen av målen. Utöver 
måluppfyllelsen redovisas också hur genomförandet har skett i stra-
tegier och fokusområden. 
 

Översikt mål och genomförande 
Det övergripande målet är att andelen hållbara resor ska öka i hela 
Västra Götaland – med ambitionen att alla resor ska vara hållbara. 
Mål, strategier och fokusområden i trafikförsörjningsprogrammet 
visas i figuren på nästa sida. 

Covid-19-pandemin  
Covid-19-pandemin fortsätter påverka måluppfyllelsen inom i stort 
sett alla indikatorer. Under pandemin har fokus varit på att fortsätta 
bedriva kollektivtrafik i den omfattning som behövs för att minska 
risken för trängsel. Förstärkningstrafik har körts där det varit möj-
ligt. Västtrafik har delat ut munskydd, stängt framdörrar, och infor-
merat om trängsel och alternativa resvägar. Allt i syfte att i så stor 
utsträckning som möjligt stödja samhällets arbete med att minska 
smittspridning. Under hösten avtog smittan och till exempel fram-
dörrar öppnades igen. I december återinfördes restriktionerna. 
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SAMMANFATTNING 

Måluppfyllelse 2021 
 
Det övergripande målet är att andelen hållbara resor ska öka i 
hela Västra Götaland med ambitionen att alla resor ska vara 
hållbara. Målen är att komma tillbaka till samma nivå som år 
2019. För kollektivtrafikens marknadsandel innebär detta 
minst 33 procent och för andelen resor med kollektivtrafik, 
cykel och gång innebär det minst 40 procent. Kollektivtrafi-
kens marknadsandel gentemot bilen har fortsatt minska under 
2021 och var 21 procent. Andelen hållbara resor med kollek-
tivtrafik, cykel och gång har också minskat och ligger på 30 
procent. Minskningen som började redan 2020 är förväntad 
med tanke på covid-19-pandemin. Pandemin fortsätter på-
verka måluppfyllelsen inom i stort sett alla indikatorer.  
 
Kollektivtrafik med god geografisk tillgänglighet 
Den geografiska tillgängligheten visar att målet med 79 pro-
cent av invånarna som har högst 60 minuters restid med kol-
lektivtrafik och minst 10 resmöjligheter per vardag till närmsta 
pendlingsnav är uppfyllt. Antalet resor visar på en ytterligare 
nedgång sedan 2020 med 12 miljoner till 234 miljoner.  
 
Kollektivtrafiken är enkel, trygg och inkluderande 
Andelen invånare som anser att det är enkelt att resa med 
Västtrafik ligger stabilt kring 60 procent. Däremot har andelen 
invånare som känner trygghet att resa med Västtrafik minskat 
sedan 2018 men ligger på 58 procent vilket är ungefär samma 
nivå som 2020. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa de prio-
riterade hållplatserna har fortsatt under 2021 och 597 hållplat-
ser uppfyller nu grön standard.  
 
Kollektivtrafiken ger låg miljöpåverkan 
Utsläppen av koldioxid per personkilometer har minskat med 
49 procent sedan 2006 vilket är långt ifrån målet på 85 pro-
cent. Utfallet påverkas av antalet resande och därför redovisas 
även kollektivtrafikens totala utsläpp av koldioxid. De uppgår 
till 49 900 ton vilket är 16 procent lägre än 2020. 
 
Genomförande – strategier och fokusområden 
Genomförandet sker genom programmets beslutade strategier 
och fokusområden. Arbetet har i flera delar påverkats av pan-
demin. Exempelvis genom ett ökat fokus på cykel i det håll-
bara resandet och FOI-satsningar på återtagande av kollektiv-
trafikens nivåer efter pandemin. Elektrifiering av fordonsflot-
tan har dock fortsatt, liksom satsningar i de olika naven utifrån 
respektive kollektivtrafikplan.  
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MÅLUPPFYLLELSE 2021  

 

Mål 

Samlad 
målupp-
fyllelse 
2021 Måltal 2025 2018 2020 

Utveckl-
ing mot 
mål sen-
aste året  2021 

 

Andelen hållbara 
resor ska öka i hela 
Västra Götaland - 
med ambition att 
alla resor ska vara 
hållbara 

 

 

Kollektivtrafikens marknadsandel ska återtas, 
minst 33 procent. 

33% 22% 

 

21% 

Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och 
gång ska återtas, minst 40 procent. 

39% 33% 

 

30% 

 

Kollektivtrafik med 
god geografisk till-
gänglighet 

 

 

 
 
 

 

 

Andelen invånare med högst 60 minuters 
restid med kollektivtrafik till närmsta region-
ala pendlingsnav och minst 10 resmöjligheter 
per vardag (i båda riktningar) ska vara minst 
79 procent (måltalet är justerat p.g.a. ändrad 
metod). 

78,9% iu. 

 

79,2% 

Antal resor med kollektivtrafik ska återtas, 
minst 350 miljoner resor (2019 års nivå). 

339 246 

 

234 

 

Kollektivtrafiken är 
enkel, trygg och in-
kluderande 

 

 
 

 
 

 

Andelen invånare som anser att det är enkelt 
att resa med Västtrafik ska öka till minst 65 
procent. 

61% 61% 

 

60% 

Andelen invånare som känner trygghet att 
resa med Västtrafik ska öka till minst 70 pro-
cent. 

66% 59% 

 

58% 

Antal prioriterade hållplatser och terminaler 
som är anpassade för personer med funkt-
ionsnedsättning ska öka till minst 800 st. 

385 502 

 

597 

 Kollektivtrafiken 
ger låg miljöpåver-
kan 

 

 
 

 
Ej mål 

Utsläppen av CO2 per personkilometer i kol-
lektivtrafiken ska minska med minst 85 pro-
cent jämfört med år 2006. 

64% 
(2019) 

48% 

 

49% 

 Kollektivtrafikens totala utsläpp av CO2 följs 
upp för att visa de verkliga utsläppen utan 
hänsyn till det minskade resandet (kton) 

57,3 
 

59,6  

 

49,9  
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Hållbara resor  
Övergripande målet är att andelen hållbara resor ska öka i hela 
Västra Götaland - med ambition att alla resor ska vara håll-
bara. Ökar andelen hållbara resor bidrar det till en hållbar sam-
hällsutveckling, minskad miljö- och klimatbelastning samt att 
ytor i gaturummet frigörs. 

Målet mäts genom att kollektivtrafikens marknadsandel gente-
mot motorfordon ska återtas samt att andelen resor samlat med 
kollektivtrafik, cykel och gång ska återtas. Den motoriserade 
marknadsandelen beräknas genom att dividera antal resor med 
kollektivtrafik i förhållande till alla resor med motorfordon in-
klusive kollektivtrafik. Resor med gång och cykel ingår inte. 

Kollektivtrafikens marknadsandel 

Den motoriserade marknadsandelen har fortsatt sjunka under 
2021 och ligger nu på 21 procent. Det är en försämring med 12 
procentenheter jämfört med 2019. Detta beror på covid-19-
pandemin och restriktionerna. Generellt påverkas marknadsan-
delen av en kombination av styrmedel som ökar kollektivtrafi-
kens attraktivitet och samtidigt gör biltrafiken mindre konkur-
renskraftig.  

Kvinnor har en betydligt högre marknadsandel än män, på 26 
respektive 18 procent och skillnaden har ökat i och med pan-
demin. Det är svårt att säga vad det beror på, om kvinnor i 
högre utsträckning har valt kollektivtrafik eller om de inte haft 
valet genom lägre tillgång till bil.  

 
Figur 1.  Kollektivtrafikens marknadsandel (motoriserade resor), uppdelat 

per kön. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
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Andel kollektivtrafik, gång och cykel 

Figur 2 visar att andelen kollektivtrafik, gång och cykel till-
sammans har minskat med tre procentenheter under 2021 till 0 
procent, nio procentenheter lägre än 2019. Det är en mindre 
förändring än vad som gäller för enbart kollektivtrafik och be-
ror på att andelen cykel och gång har ökat under covid-19-pan-
demin.  
Bland kvinnor är andelen högre än män och 2021 var den 34 
procent för kvinnor och 26 procent för män. Från 2019 till 
2021 minskade männens andel från 36 till 26 procent medan 
kvinnors andel från 40 till 34 procent. Skillnaderna mellan 
kvinnor och män beror på ett antal faktorer. En är att män i 
högre utsträckning äger bilar (65 procent av alla bilar ägs av 
män) och troligen har tillgång till bilen i högre utsträckning än 
kvinnor. En annan faktor kan vara att kvinnor i olika under-
sökningar värderar åtgärder för att motverka klimatföränd-
ringar högre. I Kollektivtrafikbarometern svarar 85 procent av 
kvinnorna och 70 procent av männen att de instämmer i att det 
är viktigt att man bidrar till en bättre miljö när man reser med 
kollektivtrafik. Kvinnor svarar också i högre utsträckning än 
män att de ser fördelar att resa med kollektivtrafiken jämfört 
med bil. Naturvårdsverkets attitydundersökning om klimatet 
visar också att kvinnor i högre utsträckning än män är positiva 
till att försöka göra något åt klimatförändringarna.  

 
Figur 2.  Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång, uppde-

lat per kön. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
 
Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång skiljer sig 
markant åt mellan Göteborgsregionen med 40 procent och öv-
riga delregioner som ligger på 18 procent. Andelen har mins-
kat med 11 procentenheter från 2019 till 2021 i Göteborgsreg-
ionen medan den i Fyrbodal enbart har minskat med två pro-
centenheter.  

I större orter och stråk är förutsättningarna bättre för att öka 
andelen resor med både kollektivtrafik samt gång och cykel. 
En förklaring till skillnaderna är att högt utbud med 
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kollektivtrafik ofta har ett samband med hög befolkningstäthet, 
som i Göteborgsregionen. Det är också stora variationer inom 
delregionerna. Skolresor utgör generellt en högre andel av 
samtliga kollektivtrafikresor i Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhä-
rad jämfört med Göteborgsregionen. Det gör att överflyttning 
till bil kan vara lägre i dessa regioner.  

 
Figur 3.  Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång, uppde-

lat per delregion. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
 
Andelen kollektivtrafik, gång och cykel fördelat på åldrar 
finns i figur 4 och det är tydligt att andelen sjunker med ökad 
ålder. Andelen har minskat mest bland yngre och äldre under 
covid-19-pandemin. Andelen i åldersgruppen 26-44 år har va-
rit relativt konstant även om det har skett en omfördelning 
inom det hållbara resandet med en ökad andel av gång och cy-
kel relativt kollektivtrafik. 

 
Figur 4.  Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång, uppdelat per ål-

dersgrupp. Källa: Kollektivtrafikbarometern.  
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God geografisk tillgänglighet  
Definitionen av god geografisk tillgänglighet innebär att invå-
narna ska ges möjlighet att ta del av kollektivtrafiken utifrån 
olika geografiska förutsättningar.  

Kollektivtrafik med god geografisk tillgänglighet handlar både 
om att geografiskt knyta samman territoriet Västra Götaland 
och att skapa tillgänglighet till studier och arbetsmarknader 
som i sin tur bidrar till välfärd och tillväxt. Kollektivtrafiken 
har också en viktig roll för att människor ska kunna vara del-
aktiga i samhället.  

Kollektivtrafiken har olika förutsättningar i olika geografier. I 
stråken har kollektivtrafiken förutsättningar att vara konkur-
renskraftig gentemot bilen och det är därför viktigt att invå-
narna kan ansluta till kollektivtrafikens stråk. I stadsmiljöer 
skapar kollektivtrafik, cykel och gång tillsammans förutsätt-
ningar för mindre trängsel och goda livsmiljöer.  

Tillgänglighet till pendlingsnav med kollektivtrafik 

Andelen invånare som har högst 60 minuters restid till närmsta 
regionalt pendlingsnav från sin bostad med minst 10 resmöj-
ligheter per vardag är 79,2 procent. Det är en ökning med 0,3 
procentenheter från 2018 vilket innebär 5 200 individer. Målet 
är justerat till 79 procent efter en förbättring av mätmetoden.  

Utfallet påverkas antingen genom att antalet invånare inom 60 
minuter till pendlingsnaven förändras eller genom att utbudet 
och restider med kollektivtrafiken förändras. En stor andel av 
invånarna som har längre tid än 60 minuter till ett pend-
lingsnav finns i tidsspannet 61-75 minuter. Kommunerna har 
möjlighet att påverka genom att ta hänsyn till kollektivtrafiken 
vid byggandet av nya bostäder.  

 
 2018 2019 2020 2021  

Andel invånare  78,9% iu. iu. 79,2%  
 

Figur 5.  Andel invånare m högst 60 min restid med kollektivtrafik 
till närmsta pendlingsnav och minst 10 resmöjligheter per var-
dag. Källa: Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Västdata-
basen/SCB. 

 
 
  

Tillgänglighetsberäkning 
Västra Götalandsregionen har un-
der 2021 förbättrat metoden att 
göra tillgänglighetsberäkningar med 
restider för kollektivtrafiken och för 
anslutningsresor till fots. Det inne-
bär att målet minst 82 % ändras till 
minst 79 %. 
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Resor med kollektivtrafik 

Antalet resor 2021 var 234 miljoner och jämfört med 2020 har 
resandet minskat med 5 procent. Notera att under de första må-
naderna 2020 var resandet på normal nivå, då covid-19-pande-
min började påverka samhället i stort i mars 2020. Jämfört 
med 2019 har resandet minskat med 33 procent, vilket innebär 
116 miljoner färre resor 2021 jämfört med 2019. För att nå 
målet om att återta antalet resor på 350 miljoner behöver anta-
let resor öka med 50 procent.  
 

 
 

Figur 6.  Antal resor med kollektivtrafik. Källa: Västtrafik. 
 
Resandet har varierat i takt med smittspridning och restrikt-
ioner. Första delen av 2021 omfattades av hårda restriktioner 
och under årets första månader låg resandet på ungefär hälften 
av 2019 års nivå. Resandet började sedan återhämta sig i takt 
med att pandemin avmattades.  
 
Under andra halvan av året ökade resandet något efter somma-
ren och fortsatte öka något mer under oktober till december. I 
december månad var antalet resor närmare 20 procent lägre 
jämfört med december 2019 men jämfört med december 2020 
är resorna närmare 50 procent högre.  
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Enkel, trygg och inkluderande 
Kollektivtrafiken är en betydelsefull del i omställningen till ett 
mer hållbart resande och för att tillgodose invånares grundläg-
gande behov av tillgänglighet. Den behöver då både upplevas 
attraktiv och vara utformad med en medvetenhet om den vari-
ation av förutsättningar och behov som finns hos invånarna. 
Upplevelsen av kollektivtrafiken innefattar inte enbart själva 
kollektivtrafikresan utan även möjligheten att få information 
inför sin resa, köpa biljett, ta sig till och från hållplatsen eller 
stationen och efter kollektivtrafikresan ansluta till sitt slutmål. 
Det är därför viktigt att arbeta utifrån ett hela-resan-perspektiv 
med invånares olika behov och förutsättningar i centrum.  
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för personer med funkt-
ionsnedsättning. Ett systematiskt arbete för att tillgänglighets-
anpassa kollektivtrafiken har pågått i många år. Många åtgär-
der som förbättrar den fysiska tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning skapar bättre tillgänglighet för alla 
resenärer, till exempel barn och äldre. 
Enkelt att resa med Västtrafik 

Det är 60 procent av invånarna som anser att det är enkelt att 
resa med Västtrafik och nivån har varit relativt konstant över 
tid. Andelen kvinnor som anser att det är enkelt är något högre 
än andelen män, 61 procent jämfört med 58 procent.  
 

 
Figur 7.  Andelen invånare som anser att det är enkelt att resa 

med Västtrafik, uppdelat per kön. Källa: Kollektivtrafikbarome-
tern. 

 
Det är svårt att veta vad invånarna lägger in i bedömningen av 
om det är enkelt att resa. Förmodligen är det en samlad bild av 
biljettköp, information, byten och relationer. I Kollektivtrafik-
barometern svarar omkring 80 procent av invånarna att det är 
enkelt att köpa biljett samt att det är enkelt att få information 
inför resan. Det tyder på att andra faktorer än dessa påverkar 
svaren om enkelhet.  
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Figur 8 visar att det inte heller skiljer sig särskilt mycket över 
tid i olika åldrar, med undantag av 65-85 år som i högre grad-
blivit avrådda att åka kollektivtrafik. Generellt anser unga och 
äldre i högre utsträckning än medelålders att det är enkelt att 
resa med Västtrafik. 
 

 
Figur 8.  Andelen invånare som anser att det är enkelt att resa med Väst-

trafik, uppdelat per kön. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
 
Trygghet att resa med Västtrafik 

Andelen invånare som känner trygghet att resa med Västtrafik 
är 58 procent. Innan covid-19-pandemin låg tryggheten på 66 
procent och sedan har nivån minskat. Andelen kvinnor är nå-
got lägre än andelen män som känner trygghet att resa med 
Västtrafik. Innan covid-19-pandemin var förhållandet det om-
vända.  

 
Figur 9.  Andelen invånare som känner trygghet att resa med Väst-

trafik, uppdelat per kön. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
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för att bli smittad vid resor med kollektivtrafiken. Under 2021 
svarade 60 procent att de känner mycket eller viss oro, något 
lägre än 2020. Kvinnor känner i högre grad oro än män, 67 
procent jämfört med 53 procent. 
 
Västtrafik har sedan några år tillbaka ett systematiskt trygg-
hets- och säkerhetsarbete som har fokuserat mycket på brotts-
förebyggande insatser. I och med pandemin har arbetet delvis 
utökats. Till exempel har trygghetsvärdarna fått en bredare in-
riktning under 2021 med fokus på synlighet och kommunikat-
ion. 
 
Andelen invånare som känner trygghet fördelat på åldrar finns 
i figur 10. De äldsta och de yngsta är mest trygga medan ål-
dersgruppen 26-44 år har lägst andel trygga med 54 procent. I 
inledningen av covid-19-pandemin under 2020 minskade 
tryggheten för äldre medan för yngre har andelen sjunkit först 
under 2021. 
 

 
Figur 10.  Andelen invånare som känner trygghet att resa med Västtrafik, 

uppdelat per åldersgrupp. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
 
Tillgängliga hållplatser 

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa de prioriterade hållplat-
serna har fortsatt under 2021. Den så kallade 800-listan har 
uppdaterats utifrån aktuell resandestatistik och omfattar de 
cirka 960 hållplatser som har minst 100 påstigande per dygn. 
Listan har uppdaterats efter att Västtrafik har gjort en ny över-
syn av antalet påstigande per hållplats. Listan innehåller även 
ett fåtal hållplatser med färre påstigande, där kommunerna har 
prioriterat dem utifrån typ av målpunkt. Listan används för att 
prioritera vilka hållplatser som ska åtgärdas vad gäller till-
gänglighetsanpassning enligt kriterier i Strategi för kollektiv-
trafik på jämlika villkor. 
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Det finns 597 hållplatser som uppfyller grön standard, det vill 
säga samtliga kriterier för tillgänglighetsanpassning med un-
dantag för väderskydd och realtid. Antalet anpassade till den 
lägsta kravnivån (gul + grön standard) är 783 hållplatser, som 
innebär minst ledstråk, kontrastmarkering och hög kantsten.  
 
I figur 11 redovisas hållplatserna sammanfattningsvis utifrån 
grön, gul eller röd standard av tillgänglighetsanpassning. En 
komplett redovisning återfinns på webbsidan.  

 
 2018 2019 2020 2021 

 
Grön standard 

385 491 502 597 

 
Gul standard 

178 120 120 186 

 
Röd standard 

215 166 153 176 

 
Figur 11.  Antal prioriterade hållplatser och terminaler som är tillgänglig-

hetsanpassade. Källa: Västtrafik. 

  

https://www.vgregion.se/strategijamlikavillkor
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Låg miljöpåverkan 
Kollektivtrafiken i Västra Götaland ska ha låg miljö- och kli-
matpåverkan och vara en del i ett långsiktigt hållbart transport-
system. I detta innefattas effektiv trafik, driven av förnybara 
drivmedel med låg klimatpåverkan.  

Fram till år 2025 är målet en minskning av utsläpp av CO2 
med 85 procent jämfört med år 2006. För att nå detta mål 
krävs en stor satsning på elektrifiering av främst stads- och tä-
tortstrafik, men även av kortare regionbusslinjer. En satsning 
på elektrifiering ger många ytterligare positiva effekter på 
hälsa, miljö och klimat, bland annat minskade bullernivåer. 

 
Kollektivtrafikens utsläpp av koldioxid 

Kollektivtrafikens CO2 utsläpp per personkilometer har mins-
kat med 49 procent jämfört med 2006. Elektrifiering av bussar 
i framför allt stadstrafik går snabbt och ger stor effekt. Det 
finns stora möjligheter att elektrifiera även regiontrafik vilket 
kan bidra till ytterligare minskade koldioxidutsläpp. Målet om 
att minska koldioxidutsläppen med 85 procent till år 2025 be-
döms dock vara en utmaning. Nyckeltalet mäts per personkilo-
meter och påverkas kraftigt av att resandet har minskat i och 
med pandemin.  

 

 
Figur 12.  Utsläppen av koldioxid per personkilometer i kollektivtrafiken. 

Källa: Frida, Västtrafik. 
 
Kollektivtrafikens totala utsläpp av CO2 följs upp för att visa 
de verkliga utsläppen utan hänsyn till det minskade resandet. 
Här syns att utsläppen har minskat stort under 2021, främst på 
grund av elektrifieringen av kollektivtrafiken. Ökningen mel-
lan 2019 och 2020 beror dels på en ny beräkningsmetod som 
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tar hänsyn till de olika drivmedlens klimategenskaper (ut-
släppsnivåer), dels på drivmedelsmixen. Ett av drivmedlen, 
HVO, fick därtill försämrade klimategenskaper.  Figur 20 visar 
drivmedelsmixens utveckling i busstrafiken. 
 
 

 
Figur 13.  Utsläppen av koldioxid i kollektivtrafiken.  

Källa: Frida, Västtrafik. 
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Indikatorer kopplade till målen 
Utöver de indikatorer med måltal som redovisats ovan, finns 
ett antal indikatorer för att följa utvecklingen. Dessa är inte 
målsatta. Bilden nedan visar hur dessa indikatorer kopplar till 
trafikprogrammets mål.  
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Antal personkilometer i kollektivtrafiken 

Personkilometer redovisas eftersom skillnaden i längd mellan 
olika resor är stor och därför ger en kompletterande bild till 
antalet resor. Antal personkilometer påverkar också resultatet i 
målindikatorn om koldioxid. Personkilometer beräknas genom 
en uppskattad medelreslängd per trafikavtal multiplicerat med 
antalet resor. 

För 2021 har en ny förbättrad metod för att uppskatta medel-
reslängder tagits fram. Metodförändringen har påverkat upp-
skattningen av medelreslängden för tåg och spårvagn mer än 
för buss. Ändrade resmönster och förändring i relationen mel-
lan korta och långa resor påverkar antalet personkilometer. 

Fram till covid-19-pandemin var det en stabil ökning av anta-
let personkilometer under många år i kollektivtrafiken. Den 
stora minskningen i resandet till följd av pandemin har haft en 
stor påverkan på antalet personkilometer. Antalet personkilo-
meter har minskat för samtliga trafikslag. 

Figur 14 visar att antalet personkilometer under 2021 har 
minskat med 320 miljoner eller 16 procent.  

 

 
Figur 14.  Antal personkilometer i kollektivtrafiken.  

Källa: Västtrafik. 
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Antal invånare som bor max 1,5 km från hållplats i priorite-
rat stråk eller stadstrafik 

 
Antalet invånare som bor max 1,5 km från hållplats i priorite-
rat stråk eller stadstrafik är på samma nivå som tidigare år. 
Kollektivtrafikens geografiska täckning i stråk och stadstrafik 
har inte förändrats nämnvärt mellan åren. Lokaliseringen av ny 
bebyggelse i närhet av prioriterade stråk och stadstrafik är av-
görande för att bibehålla eller öka målindikatorn.  
 
 2019 2021 

 

1 409 000 
82,4 % 

1 429 000 
82,4 % 

Figur 15.   Antal och andel av befolkningen som bor max 1,5 km 
från hållplats i prioriterat stråk eller stadstrafik. Källa: Västra 
Götalandsregionen, Västtrafik och Västdatabasen/SCB. 

 
Ett liknande sätt att mäta tillgänglighet till kollektivtrafiken 
görs av SCB. Indikatorn mäter befolkningens tillgång till håll-
platser med minst en avgång i timmen på vardagar mellan 
06.00 och 20.00. Här ingår alla hållplatser, inte bara de i stråk 
eller stadstrafik. 

Stockholm sticker ut i ett nationellt perspektiv där 98,3 procent 
av befolkningen har 1 km eller mindre till närmaste hållplats 
medan Västra Götaland, Skåne och Sverige totalt ligger kring 
90 procent. Mellan kommunerna i Västra Götaland varierar 
andelen från 57 procent till drygt 99 procent. Generellt är an-
delen högre i kommuner med större befolkning.  

 
Västra  

Götaland Skåne Stockholm Riket 

 

1 563 500 
90,6 % 

1 246 500 
90,5 % 

2 336 600 
98,3 % 

9 274 600 
89,8 % 

Figur 16.  Antal och andel av befolkningen med max 1 km till närm-
aste hållplats år 2019. Källa: SCB 
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Riktlinjer för personer med funktionsnedsättning  

Enligt strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor ska det fin-
nas riktlinjer som definierar full tillgänglighet för resenärer 
vad gäller: 

• planera sin resa, köpa och använda biljett,  
• vistas och orientera sig på hållplats/bytespunkt, ta del 

av information, 
• ta sig ombord, färdas och ta sig av fordonet.  

Det kvarstår en del arbete med att ha kompletta riktlinjer uti-
från ett hela-resan-perspektiv. Några förbättringar har gjorts 
under året; Västtrafik har beslutat om nya riktlinjer för bussar 
under 2021. Västtrafiks webbsida och app ToGo har uppdate-
rats enligt lagstiftningens krav, vilket ska säkerställa att in-
formationen är tillgänglig.  

Antal resor per funktion 

Covid-19-pandemin har haft genomslag på resor inom samt-
liga kategorier under 2021. Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer om att endast göra nödvändiga resor och undvika 
kollektivtrafiken har påverkat alla typer av resor. Möjlighet-
erna att arbeta hemma varierar stort mellan olika yrken. Väst-
trafik har i vissa områden fått förstärka trafiken för att minska 
trängseln ombord. I november 2020 infördes en ny zonstruktur 
för färdbiljetter som kan påverka resandet, men i och med pan-
demin är det svårt att veta på vilket sätt. 
 
Figur 17 visar resandet fördelat på olika funktioner. I stadstra-
fiken minskade antalet resor med 10 miljoner till 179 miljoner. 
Det motsvarar en minskning med fem procent jämfört med 
2020 vilket är betydligt lägre jämfört med 27 procent minsk-
ning mellan 2019 och 2020. Trafiken i stråken minskade också 
med 5 procent jämfört med år 2020 vilket innebar att antalet 
resor uppgick till 37 miljoner. Resorna i tätortstrafik ökade un-
der 2021 med en miljon till 3 miljoner medan antalet resor i 
övrig trafik låg kvar på samma nivå som 2020 med 13 miljo-
ner. 
 

Figur 17.  Antal miljoner resor i Västra Götaland per funktion.  
Källa: Västtrafik 

 

Resor  
(miljoner) 2018 2019 2020 2021 

Stadstrafik 258 271 189 179 
Stråk 55 58 39 37 
Tätortstrafik 3,6 3,7 2,3 2,5 

Övrig trafik 19 19 13 13 
Specialtrafik 3 3 2 2 
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Resandet i samtliga pendlingsnav (figur 18) minskade under 
2021. Resandet i Göteborg-Mölndal-Partille och i Skövde har 
procentuellt sett minskat i lägre utsträckning än i övriga pend-
lingsnav. I antal är resandeminskningen störst i Göteborg-
Mölndal-Partille med 9 miljoner. 

Resor  
(miljoner) 2018 2019 2020 2021 

Befolkning 
2020  

Göteborg-Mölndal-
Partille 236 248 171 162 597 700 

Borås 10,0 11,2 9,0 7,8 73 700 
Trollhättan- 
Vänersborg 6,8 6,7 5,3 4,6 73 400 

Uddevalla 2,9 2,9 2,3 2,0 36 000 
Skövde 2,7 2,7 2,1 2,0 38 100 

Figur 18.  Antal miljoner resor med stadstrafik per pendlingsnav.  
Källa: Västtrafik 

 
Antal pendelparkeringar för bil och cykel 

Pendelparkeringar fyller en viktig funktion för kombinerade 
resor där bilen eller cykeln är nödvändig för att nå kollektivtra-
fiken eller för att få en rimlig restid från dörr till dörr.  

Inventering av parkeringarna är ett omfattande arbete som har 
ett visst mått av osäkerhet vad gäller bedömningen av antalet 
bilar som ryms på respektive yta. Antalet cyklar som ryms på 
en cykelparkering är så svårbedömt att det endast redovisas 
antalet pendelparkeringar för bil där det även finns pendelpar-
kering för cykel.  

Senaste gången en inventering av pendelparkeringar gjordes i 
Västra Götaland var under 2018. Under 2019 och 2020 gjordes 
ingen inventering. I fortsättningen ska en inventering i hela 
Västra Götaland genomföras vart tredje år med början 2022. 
Åren däremellan ska en inventering ske endast i Göteborgsreg-
ionen, där de flesta nya platser byggs. Efter inventeringen 
2018 har parkeringar byggts bland annat i Trollhättan och Fal-
köping. I november 2021 genomfördes en inventering av pen-
delparkeringar i Göteborgsregionen som visade 9 543 parke-
ringsplatser, se figur 19 på nästa sida.  
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 2018 2021 

 

387 
(18 163 platser) 

Hela VG 
iu. 

 

249 
 

iu. 
 

Figur 19.  Antal pendelparkeringar för bil och cykel. Källa: Västtrafik 
 

Antal kilometer per förnybart drivmedel med buss 

Under 2021 ökade antalet km med el som drivmedel på grund 
av ökat antal elbussar i samband med nytt trafikavtal i Göte-
borgsregionen. Användningen av fossilt drivmedel utgör 0,5 
procent av totala antalet busskilometer.  
 

 
Figur 20.  Antal miljoner km med buss, per förnybart drivmedel. 

Källa: Frida, Västtrafik  
 
 
Andel invånare med avgångstider som passar deras resbe-
hov 

Andelen invånare som anser att de har avgångstider som pas-
sar deras resbehov är 54 procent. Det är samma nivå som 2020 
men en minskning jämfört med åren innan. 

Kvinnor anger i högre utsträckning än män att avgångstiderna 
passar med deras resbehov. Skillnaden mellan könen har be-
stått över tid och för 2021 är andelen kvinnor är 58 procent 
och andelen män 50 procent.  
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Figur 21.  Andel invånare med avgångstider som passar deras res-

behov, uppdelat per kön. Källa: Kollektivtrafikbarometern 
 
 
Fördelat på åldersgrupper är det gruppen 65-85 år där högst 
andel anser att de har avgångstider som passar deras resbehov. 
Andelen har dock sjunkit sedan 2019. I åldern 45-64 år är an-
delen lägst, färre än hälften som har avgångstider som passar 
deras resbehov. I åldern 20-25 år har det skett en ökning sen 
2019. 
 

 
Figur 22.  Andel invånare med avgångstider som passar deras res-

behov, uppdelat per åldersgrupp.  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 
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Andel nöjda resenärer med Västtrafik 

Andelen nöjda resenärer med Västtrafik var 57 procent under 
2021. Över tid har det skett mycket små förändringar i nöjd-
heten. Andelen män som är nöjda är något högre än andelen 
kvinnor både 2020 och 2021.  

 
Figur 23.  Andel nöjda resenärer med Västtrafik, uppdelat per kön. 

Källa: Kollektivtrafikbarometern 
 
Figur 24 visar nöjdheten fördelat på åldrar och det är tydligt att 
det är en betydligt högre andel i de äldre åldersgrupperna som 
är nöjda jämfört med de yngre åldrarna.  

 

 
Figur 24.  Andel nöjda resenärer med Västtrafik, uppdelat per ål-

dersgrupp. Källa: Kollektivtrafikbarometern 
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Andel som utför sin resa som bilpassagerare 

Andelen bilpassagerare ligger kring 10 procent 2021, en stabil 
nivå över tid. Den är en indikation på samåkning även om en 
stor del antagligen är gemensamma resor i ett hushåll.  

 
Figur 25.  Andel som utför sin resa som bilpassagerare  

Källa: Kollektivtrafikbarometern 
 
Restidskvoter 

Restidskvoter är ett sätt att mäta kollektivtrafikens konkurrens-
kraft gentemot bilen. Målet för tåg är en restidskvot på 0,8 
jämfört med bil och för buss är målet 1,3. Restidskvoterna 
följs upp för ett antal relationer i stråken. Uppföljningen sker i 
första hand av restidskvoten för tåg och bil. Ett antal relationer 
kompletteras med restidskvoten mellan buss och bil i figur 28.  

Figur 26.  Järnvägar i Västra Götaland  
Källa: Västra Götalandsregionen 
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Restidskvoten är låg i ett antal tågrelationer på Västra Stamba-
nan, Norge-Vänerbanan och Västkustbanan. I Göteborg-Borås, 
Borås-Skövde och Uddevalla-Strömstad är restidskvoten högre 
än målet. Restiden med tåg mellan Göteborg och Uddevalla är 
en relation som går via Trollhättan. Eftersom Viskadalsbanan 
och Älvsborgsbanan var avstängd vid mättillfället är res-
tidskvoten för Varberg-Borås baserad på ersättningsbuss för 
tåget och restiden för tåg på sträckan Borås – Vänersborg är 
via Göteborg. 

 
Figur 27.  Restidskvot för tåg i prioriterade stråk  

Källa: Google maps. 
 
Restidskvoten för buss är lägst i relationen Göteborg – 
Kungälv där det också finns bussfiler som gör att bussen går 
fortare än bilen i rusningstid. Relationen Skövde – Trollhättan 
har en hög restidskvot och ligger över målnivån. 

 
Figur 28.  Restidskvot för buss i prioriterade stråk  

Källa: Google maps. 
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Faktaruta  
Restidskvoten är beräk-
nad utifrån restider i 
Google maps mellan kl 
6 och 8 en vardag under 
hösten. Restiden för bil 
är ett medelvärde och 
för kollektivtrafik är det 
den snabbaste av-
gången.  
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Andel fordon som är anpassade för personer med funktions-
nedsättning 

Totalt sett var 97 procent av alla fordon anpassade vid årsskif-
tet 2021/22, vilket har varit konstant sedan 2014. Samtliga for-
don som upphandlas är tillgänglighetsanpassade. Kriterierna 
för tillgänglighet uppdateras inför varje upphandling. Krav på 
hörslinga i buss har tillkommit under 2021. 

 
Figur 29.  Andel fordon som är anpassade för personer med funktions-

nedsättning Källa: Västtrafik 
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Faktaruta 
De äldre spårvagnar som inte är till-
gänglighetsanpassade fasas ut succes-
sivt i takt med att moderna, anpassade 
vagnar levereras och sätts i drift.  
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GENOMFÖRANDE  
– HUR MÅLEN SKA NÅS 

Beslutade strategier  
och fokusområden 

 
 
 
I programmet beskrivs hur målen ska nås genom de beslutade 
strategierna och inom fyra fokusområden. På följande sidor 
ges en lägesrapport om utvecklingen inom respektive strategi 
och fokusområde. 

  



 

  30 

Lägesrapport beslutade strategier  
Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor  

Arbetet med att implementera åtgärder i Västtrafiks handlings-
plan för kollektivtrafik på jämlika villkor har fortsatt under 
2021. Västtrafik ser en utmaning i att hålla planerad takt för 
genomförandet av de åtgärder som krävs enligt handlingspla-
nen. Det beror på att vissa områden kan kräva relativt stora in-
satser samtidigt som bedömningen är att Covid-19-pandemin 
fortsatt innebär begränsningar av resurser. Några exempel på 
insatser som har genomförts under 2021 är: 

• För att säkerställa att webbsidan vasttrafik.se och ap-
pen ToGo uppfyller kraven på tillgänglighet har till-
gänglighetsgranskningar genomförts och brister som 
konstaterades har åtgärdats. 

• Det verktyg som tagits fram för att säkerställa ett syste-
matiskt arbete med att inkludera sociala perspektiv har 
använts i förstudier för trafikupphandlingar och utred-
ningar. Arbetet med att utveckla och implementera 
verktyget fortsätter under 2022. 

• Västtrafik startade under hösten 2021 ett arbete för att 
utveckla metoder för en ökad samverkan med resenärs-
grupper, med fokus på äldre, barn och personer med 
funktionsnedsättning, för att på så sätt säkerställa att 
kollektivtrafiken fungerar för så många som möjligt.  

• Arbetet för att öka tryggheten i och runt kollektivtrafi-
ken fortsätter och är ett långsiktigt strategiskt arbete. 
Ett metodstöd har utvecklats under 2020 som är ett pro-
gram som genomförs i samverkan med lokala intres-
senter kring otrygga platser. Under 2021 pågår detta ar-
bete i bland annat Ale, Mölndal, Lerum, Herrljunga, 
Vårgårda och Alingsås. Västtrafik har även påbörjat ar-
bete enligt metodstödet i Göteborg, Partille, Lilla Edet, 
Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Kungälv. Utö-
ver detta så deltar Västtrafik även i brottsförebyggande 
arbeten i Skövde, Ulricehamn, Strömstad och Borås. 

• Det finns även metodstöd inom operativ samverkan 
som bygger på fyra steg där Västtrafik främst driver ar-
betet med hjälp av sina ordningsvakter, trygghetsvärdar 
och biljettkontrollanter. Intresset för att samverka med 
Västtrafik har ökat hos lokala intressenter i hela reg-
ionen under 2021. 

• Västtrafik har inlett ett samarbete med Länsstyrelsen 
för att utbilda trygghetsvärdarna i hur man motverkar 
våld i nära relationer. Genom att förse dem med 

De fem åtgärdsområdena i  
strategin: 
• Ett fullt tillgängligt prioriterat 

nät 
• Ett gott bemötande till alla re-

senärer 
• Resenärerna ska känna sig 

trygga i kollektivtrafiken 
• Inkluderande kommunikation 
• Strategisk planering för jämlik 

kollektivtrafik 
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kunskap och verktyg kan de lättare känna igen om nå-
gon de möter är utsatt. Detta är ett viktigt arbete för att 
bidra till det jämställdhetspolitiska målet om att mäns 
våld mot kvinnor ska upphöra. 

• Västtrafik har även påbörjat ett arbete med att i högre 
grad uppmärksamma barns utsatthet i kollektivtrafiken. 
En del i det arbetet är att öka kompetensen hos trygg-
hetsvärdarna för att upptäcka situationer där det finns 
risk att barn far illa, samt att skapa rutiner för att agera 
genom orosanmälningar till kommunerna.  

Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken    

Strategin innehåller mål om minskade utsläpp av koldioxid 
samt mål för luftkvalitet, energieffektivisering och buller-
minskningar. Målen ska i huvudsak nås genom övergång till 
förnybara drivmedel. I december 2020 startade ny trafik med 
145 nya elbussar. Som en följd har koldioxidutsläppen i stads-
trafiken i Göteborg/Mölndal/Partille minskat med cirka 10 
procent, från ett totalt utsläpp på cirka 16 500 ton år 2020 till 
14 500 ton 2021. Likaså har kväveoxidutsläppen minskat från 
cirka 108 ton till cirka 55 ton och partikelutsläppen från cirka 
900 kg till cirka 670 kg. 

Målbild tåg 2035, inkl. Västtågsutredningen 

Utvecklingen av tågtrafiken i Västra Götaland utgår från Mål-
bild tåg 2035 inklusive Västtågsutredningen. I slutet av 2020 
beslutade kollektivtrafiknämnden om Målbild Tåg - delmål 
2028 inklusive storregional busstrafik. I den görs en konkreti-
sering av hur tågtrafiken och de storregionala busstråken ska 
utvecklas på medellång sikt fram till 2028. Västtrafik påbör-
jade under 2021 arbetet med en handlingsplan kopplad till del-
mål 2028. Planen förväntas antas av Västtrafik under våren 
2022.  
 
Västtrafik har i enlighet med målet om en utbyggd tågtrafik in-
vesterat i 45 nya tåg. Fordonen beräknas tas i bruk under 2024. 
 
Målbild Tåg 2035 inkl. Västtågsutredningen, öppnar upp för 
att på sikt etablera och trafikera ett antal nya stationer i mindre 
samhällen i Västra Götaland. Att etablera nya stationer med 
tillhörande trafikering och utveckla bebyggelse, verksamheter 
och infrastruktur i stationens närhet och omland innebär en 
lång process med många aktörer. Västra Götalandsregionen 
vill tillsammans med aktuella kommuner, Trafikverket och 
Västtrafik i ett tidigt skede förbereda och stödja en samhälls-
planering där nya stationers potential kan nyttjas. Kollektivtra-
fiknämnden beslutade om att starta projektet i december 2021. 
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Målbild Koll2035 Göteborg/Mölndal/Partille 

Målbild Koll 2035 beskriver hur kollektivtrafikens stomnät 
ska utvecklas i det sammanhängande tätortsområdet i Göte-
borg, Mölndal och Partille (GMP). Under hösten 2021 har 
Sverigeförhandlingens parter enats om att medel från det av-
slutade linbaneprojektet ska föras över till den nya spårvagns-
länken Brunnsbo – Linné inklusive Lindholmstunneln. Reg-
ionfullmäktige beslutade i juni 2021 om att köpa in 40 långa 
spårvagnar, för leverans 2024–2026. Förlängning av hållplat-
ser längst de mest belastade spårvagnslinjerna 5 och 11 har på-
börjats under hösten 2021 som en förberedelse inför anskaf-
fande av längre vagnar.  

En förstudie kring spårväg i Alléstråket och Övre Husargatan 
har genomförts av Göteborgs stad i samverkan med Västtrafik 
och skickats till berörda parter på remiss i december 2021. Åt-
gärdsvalsstudien för Metrobuss färdigställdes vintern 2020/21 
och resulterade i en avsiktsförklaring mellan parterna i Stads-
trafikforum GMP om fem utredningsområden där fördjupade 
studier krävs. Samtliga dessa har påbörjats under 2021. Därut-
över har parterna arbetat vidare med ett flertal gemensamma 
utredningar i enlighet med Handlingsplan 2020-2024 för att nå 
Målbild Koll2035. 

Kollektivtrafikplaner för Borås, Skövde, Trollhättan/Väners-
borg och Uddevalla 

För de fem noderna i Västra Götaland finns kollektivtrafikpla-
ner framtagna som beskriver hur respektive kommuner, VGR 
och Västtrafik vill att stadstrafiken ska utvecklas de närmaste 
cirka 15 åren. Planerna har tagits fram i olika takt och med nå-
got olika innehåll men de utgår från trafikförsörjningspro-
grammets övergripande mål om ökad andel hållbart resande. 
De antas av respektive kommun och VGR och för respektive 
plan tas en handlingsplan fram. I denna beskrivs olika åtgär-
der, utredningar och förbättringsförslag i syfte att uppnå målen 
i kollektivtrafikplanen.  

Borås: Utvecklingsplan 2025 för kollektivtrafiken i Borås an-
togs 2016. Linjenätet har förbättrats och utbudet har ökat suc-
cessivt samt gått över till eldrift. Under 2021 har fokus legat 
på att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken. Borås 
stad har ansökt om och fått beviljat statlig medfinansiering för 
att bygga om stadstrafikens största hållplats Södra torget samt 
bygga en ny byteshållplats i västra Borås under 2022. 

Skövde: Kollektivtrafikplan för Skövde år 2025 – med utblick 
2035 antogs 2018. Under 2021 har flera infrastrukturinveste-
ringar genomförts i syfte att öka framkomligheten i staden, ge-
nom fler och bättre cirkulationsplatser. I samband med detta 
har också flera hållplatser standardhöjts och en ny hållplats 
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som ger ökad tillgänglighet till det växande handelsområdet 
Stallsiken har tillkommit. Inför upphandling av Trafik 2024 så 
har Västtrafik och kommunen gemensamt tagit fram förslag på 
förändringar av stadstrafikens linjenät. Syftet är att få ökad 
framkomlighet för kollektivtrafiken och kortare restider till 
målpunkter. I det arbetet har det även vissa behov av ny infra-
struktur för kollektivtrafiken identifierats, som till exempel 
bussgator. 

Trollhättan och Vänersborg: Kollektivtrafikplan för Troll-
hättan och Vänersborg antogs 2019. Stadstrafikforum Trollhät-
tan och Vänersborg, där de båda kommunerna, VGR och Väst-
trafik samarbetar, beslutade i oktober om en handlingsplan 
kopplad till kollektivtrafikplanen. På kort sikt är flera aktivite-
ter kopplade till de förändringar och möjligheter som finns för 
utveckling av kollektivtrafiken i samband med att ett nytt trafi-
kavtal startar i området 2023. Handlingsplanen lyfter kontinu-
erliga behov av att anpassa och utveckla kollektivtrafiken i 
takt med stadsutvecklingen och att nya bostadsområden till-
kommer. På längre sikt kan utredningar om expresslinjer bli 
aktuellt. Under året har flertalet hållplatser anpassats i Troll-
hättan, både i syfte att öka tillgängligheten och förbereda för 
trafikering med längre stadsbussar. I Vänersborg har ombygg-
nation av en cirkulationsplats genomförts i syfte att bland an-
nat förbättra framkomligheten och öka punktligheten.  

Uddevalla: I juni 2021 antog Uddevalla kommun och kollek-
tivtrafiknämnden kollektivtrafikplan för stadstrafiken i Udde-
valla.  
Planen är en konkretisering av trafikförsörjningsprogrammet 
och följer också programmets målstruktur med övergripande 
mål om att öka andelen hållbara resor. Uddevalla är det pend-
lingsnav i regionen som idag har lägst samlad andel av resor 
med kollektivtrafik, cykel- och gång.  
 
Kollektivtrafikplanen beskriver mål för resenären och för män-
niskan i staden. För resenärerna handlar målen om att utveckla 
kollektivtrafiktrafiken med ledorden ”ofta, enkelt, snabbt och 
pålitligt”. Kollektivtrafiken i Uddevalla har idag ett relativt 
gott utbud men med lägre utbud på sena kvällar och helger. 
Det finns behov av att både förenkla och strukturera upp linje-
nätet på ett tydligare sätt. Restider och bytesmöjligheter behö-
ver också förbättras. För människan i staden lyfts kollektivtra-
fikens roll och utrymme i stadsutvecklingen och samhällspla-
neringen. Ett kvalitetsmål här handlar om att kollektivtrafikens 
miljöer ska ges en framträdande roll i stadsrummet. Strategier 
för att gå i riktning mot målen innefattar bland annat stråktra-
fik och enklare linjenätstruktur, ökat fokus på hela resan, fram-
komlighet och starkare kopplingar mellan fysisk planering, be-
byggelseutveckling och kollektivtrafik.  
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Med kollektivtrafikplanen som utgångspunkt är nästa steg att 
ta fram en handlingsplan. Här ska strategier konkretiseras och 
åtgärdsförslag tas fram i syfte att nå målen. Handlingsplanen 
förväntas bli klar under 2022. Flertalet hållplatser har genom-
gått standardhöjning och tillgänglighetsanpassats under året.  
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Lägesrapport Fokusområden 
Driva på och underlätta för hållbara resval 

Under hösten 2020 flyttade det arbete som bedrivits inom ra-
men för kompetens- och projektplattformen Hållbart resande 
väst från Västra Götalandsregionens koncernkontor till Väst-
trafik, och under 2021 har arbetet integrerats i den dagliga 
verksamheten. De beteendepåverkande projekt som erbjudits 
kommuner, så som Vintercyklist, Testcyklist, På Egna Ben 
och Cykelvänlig arbetsplats har fortgått som tidigare, med 
enda skillnaden att de numera sker i Västtrafiks regi. Projekten 
är fortsatt uppskattade. Särskilt Vintercyklist och Testcyklist 
har haft många intresserade och genererat media i olika for-
mer. Vintercyklist genomförs i en rad kommuner, bland annat 
Lidköping, Falköping och Mölndal. Inom ramen för Testcy-
klist har det tydliggjorts vilken möjlighet som finns i elcykeln 
som transportslag, och hur den underlättar för det hållbara re-
sandet, speciellt för pendlingsresor. Falköping och Mellerud är 
två exempel på kommuner som har varit involverade i detta. 
Även Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har genomfört pro-
jektet. 

Cykling har fått ett ökat fokus inom Västtrafik under året. En 
del i detta är pandemin, som påverkat kollektivtrafiken starkt. 
För att minska trängseln ombord på fordonen visas numera 
gång och cykel som alternativ i ToGo, en knuff för många som 
bara ska några hållplatser eller för att undvika ett byte/resa.  

Kopplingarna mellan cykel och kollektivtrafik utvecklas med 
fokus på hur cykeln tydligare kan bli en större del av det håll-
bara resandet. Under hösten 2021 blev ett projekt beviljat av 
Vinnova för att utforska möjligheten att integrera cykel och 
kollektivtrafik på ett systematiskt sätt samt att utveckla ett 
koncept för kombinationsresor som passar behov och förutsätt-
ningar i Västra Götaland. Målet är att kunna skapa ett enhetligt 
system för att integrera cykel med kollektivtrafik och att göra 
det enkelt och en del av vardagen att resa med cykel och kol-
lektivtrafik tillsammans.   

Det sker även ett arbete med mobilitetshubbar och mikromobi-
litet. Arbetet med mobilitetshubbar har just startat och innefat-
tar bland annat pendelparkeringar för cykel och bil. Arbetet 
med mikromobilitet har kommit något längre och har också 
under 2021 fått extra fokus genom de rubriker som elspark-
cyklarna skapat. Västtrafiks hållning är att elsparkcyklarna är 
ett välkommet inslag i transportsystemet så länge de används 
och parkeras på ett ansvarsfullt sätt. De kan vara ett sätt att 
komma åt den så kallade first/last mile-problematiken i städer. 
Samarbeten med Göteborgs Stad och Borås Stad pågår kring 
parkering av elsparkcyklar i anslutning till kollektivtrafiken, 

Pandemin har  
fortsatt stor inverkan på  
genomförandet av trafik-
försörjningsprogrammet 
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och flera andra lösningar för att gynna kombinationen mikro-
mobilitet och kollektivtrafik finns i planen för 2022.  

Påverkansarbete både på lokal och nationell nivå är en viktig 
del i att öka det hållbara resandet. Västtrafik har under 2021 
jobbat fram en agenda med flertalet påverkansfrågor som syf-
tar till att öka det hållbara resandet. Inom ramen för detta ar-
bete har ett flertal remisser besvarats, enskilt eller i samarbete 
med andra aktörer så som Svensk Kollektivtrafik, Svenska Cy-
kelstäder, 2030-sekretariatet och andra regionala kollektivtra-
fikmyndigheter. Även debattartiklar har skrivits, bland annat 
om möjligheterna med förenklade/slopade skatteregler för för-
månscykel och förmånsbiljetter i kollektivtrafiken för arbetsgi-
vare. Liksom möjlighet till statlig finansiering för infrastruktur 
och depåer. 

I slutet av året startades en samverkansarena för mobilitet och 
tillgänglighet med fokus på glesa geografier och landsbygder. 
Initiativet till samarbetet kom från de delregionala kollektiv-
trafikråden i Boråsregionen, Fyrbodal och Skaraborg. I sam-
verkansarenan ingår till en början ovan nämnda kommunalför-
bund, Västtrafik, Trafikverket och VGR. Ambitionen i arenan 
är att samordna olika pågående projekt med fokus mobilitet 
och tillgänglighet för mindre tätorter och landsbygder. Detta i 
syfte att etablera och utveckla ett varaktigt mobilitetserbju-
dande och därmed öka tillgängligheten och bidra till regional 
utveckling i hela Västra Götaland. Se även under forskning 
och innovation nedan. 

Kombinerad mobilitet 

För att främja möjligheten för andra aktörer att sälja kollektiv-
trafikbiljetter och skapa nya möjligheter att kombinera olika 
reseerbjudanden, öppnar Västtrafik upp för tredjepartsförsälj-
ning i början av 2022. Västtrafik blir därmed den första trafik-
huvudmannen i Sverige att öppna för tredjepartsförsäljning i 
skarp drift (det vill säga ingen pilot). 

Det görs genom två nivåer av återförsäljning: 

• Digitala återförsäljare, alltså de som vill addera kollek-
tivtrafik till sin verksamhet för att stärka sitt erbju-
dande. Exempelvis hotell, evenemang, parkeringsbolag 
med flera. 

• Mobilitetspartner, det vill säga aktörer som erbjuder 
olika trafikslag som kan kombineras i syfte att samla 
hela resbehovet på ett ställe. 

Västtrafik har under de senaste åren skaffat sig en förståelse 
och kunskap vad gäller kombinerad mobilitet genom de piloter 
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som genomförts. Därtill har Västtrafik sedan ett år tillbaka ett 
avtal med Parkering Göteborg om försäljning av biljetter.  

Under 2021 har Västtrafik förberett sin organisation för att 
kunna ta emot och möjliggöra integration med tredjepartsaktö-
rer som önskar lägga till kollektivtrafik till sin egen verksam-
het. Genom att erbjuda kollektivtrafikbiljetter via ett standard-
avtal, ger Västtrafik marknaden samma förutsättningar för 
detta. 

Alltjämt pågår många olika projekt, både i Sverige och runt 
om i världen. En av de stora frågorna är hur affärsmodellerna 
ska se ut för att få verksamheterna att bära sig ekonomiskt. Det 
som dock kännetecknar alla olika initiativ är att det är projekt 
som är subventionerade med externa medel i någon form, ett 
fåtal är i skarp drift. Fastighetsmarknaden (i Sverige) är ett av 
de områden som visat stort intresse för nya kombinerade lös-
ningar. Genom att aktivt minska antalet parkeringar, skapas ett 
större tryck och önskan att kunna erbjuda alternativa möjlig-
heter till den egna bilen. 

Västtrafik kommer även fortsatt delta i testet av Komiland 3.0 
för att förstå hur kombinerade mobilitetstjänster bör utformas 
för glesare geografier. 

Samhällsplanering och kollektivtrafik 
Under året har arbetet för en samlad regional planering fortsatt 
tagit fram kunskapsunderlag för att beskriva fysiska och rums-
liga strukturer, exempelvis ortstruktur i Västra Götaland och 
flyttströmmar på tätortsnivå. Kunskaperna kan användas som 
underlag i utvecklingen av kollektivtrafiken. 

Tidig dialog mellan Västtrafik och kommunerna kopplat till 
kommunernas planarbeten är en viktig del i att få samhällspla-
nering och kollektivtrafik att gå hand i hand. Västtrafik arbetar 
löpande med att utveckla samverkan med kommunerna. Av-
delningen för samhällsutveckling har nu ett breddat ansvar att 
driva samhällsutveckling och kollektivtrafik som ömsesidig 
process. Samhällsutvecklarna har geografiskt ansvar och ska 
ha god kännedom om sitt geografiska område för att kunna 
föra in exempelvis utbyggnadsplaner i interna trafikutveckl-
ingsprocesser. För att underlätta och stötta kommunerna i olika 
mobilitets- och infrastrukturfrågor har avdelningen numera en 
samhällsutvecklare med specifikt ansvar för infrastruktur. I öv-
rigt utvecklar Västtrafik processer i exempelvis förstudie inför 
trafikupphandling och trafikplan för att kunna möjliggöra en 
proaktiv dialog.   

En annan viktig del är ömsesidigt kunskapsbyggande. Ett ut-
bildningsmaterial om kollektivtrafiken i samhällsplaneringen 
som riktar sig till kommunala tjänstepersoner inom 

Samverkan är  
nödvändig för att nå målen 
om ökad andel hållbart  
resande 
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samhällsbyggnadssektorn har tagits fram av en arbetsgrupp be-
stående av representation från de fyra delregionala kollektiv-
trafikrådens tjänstemannanätverk, Västra Götalandsregionen, 
Västtrafik, Länsstyrelsen och Trafikverket. Utbildningsmateri-
alet var färdigt i slutet av 2019, men utbildningarna pausades 
på grund av pandemin. Under hösten 2021 har arbetet kommit 
igång igen och Västtrafik har tillsammans med kommunens 
kollektivtrafikansvarig genomfört utbildningar i Borås, Falkö-
ping, Partille, Lerum och Mölndals kommun. Utbildningarna 
kommer fortsätta under 2022.   

Driva på och styra forskning och innovation 

Forskning och innovation ska bidra till bättre beslutsunderlag 
för den ordinarie verksamheten, testa nya idéer i praktiken och 
pusha utvecklingen i riktning mot målen i trafikförsörjnings-
programmet. Detta görs i huvudsak genom satsningar inom 
fem prioriterade forskningsområden. 2021 har varit ett mel-
lanår både utifrån trafikförsörjningsprogrammet och framta-
gandet av den nya regionala utvecklingsstrategin. Pandemin 
har inneburit färre förfrågningar om projekt och finansiering. 
Pågående projekt har behövt förlängas och/eller med ett för-
ändrat innehåll, men utan större ekonomiska förändringar.   
 
De initiativ VGR har tagit har varit kopplade till K2 (nationellt 
centrum för kollektivtrafikforskning) och uppföljningen av 
pandemins effekter på kollektivtrafiken, resandet och ekono-
min som har gett värdefull kunskap inför kommande sats-
ningar. K2 har reviderat inriktning för kommande år med ett 
fortsatt fokus på återtagandet och långsiktiga effekter för det 
hållbara resandet. Västra Götalandsregionen har representanter 
med i K2:s nyetablerade Rådslaget, som samordnar arbetet 
med hållbar omstart med fokus på att tillvarata möjligheter i 
pandemins kölvatten. Engagemanget i K2:s runda bordssamtal 
fortsätter, där storstadsregionerna tar del av aktuell forskning 
och utbyter erfarenheter.   
 
Västtrafik har utvecklat en tydligare process för externa för-
frågningar angående Västtrafiks medverkan i forskningspro-
jekt. De har också utvecklat sin interna process kring initiativ 
som berör forskning, utveckling och innovation med hög grad 
av samverkan med näringsliv, andra offentliga aktörer och 
akademi.  
 
Finansieringsformer 
Västra Götalandsregionen har delfinansierat ett projekt inom 
K2 som följt hur kollektivtrafikens kostnader och intäkter för-
ändrats till följd av Covid-19-pandemin. Projektet redovisar åt-
gärder som vidtagits av olika aktörer och vilka effekter dessa 
kan ha på både kort och längre sikt. Projektet har publicerat en 
forskningsrapport med bland annat reflektioner om effekterna 

VGR:s fem prioriterade  
forskningsområden för kollektiv-
trafiken 
• Finansieringsformer som säker-

ställer långsiktig utveckling och 
drift av kollektivtrafiken  

• Digitalisering och automatisering 
som ökar transportsystemets till-
gänglighet och inkludering samt 
sänker dess miljöpåverkan  

• Elektrifiering och drivmedelsmix 
som möjliggör fossilfrihet, ökar 
energieffektivitet och minskar bul-
ler 

• Samhällsbyggnad och stadsut-
veckling som skapar gynnsamma 
förutsättningar för kollektivtrafik, 
delad mobilitet, cykling och gång  

• Styrmedel och styrning som driver 
beteendeförändringar mot hållbart 
resande och bidrar till att fler upp-
lever kollektivtrafiken som enkel, 
trygg och inkluderande att an-
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på framtida finansieringsmodeller. 
 
Digitalisering och automatisering 
Västtrafik har tagit flera initiativ till kommande forskningspro-
jekt inom digitalisering och automatisering och flera projekt 
pågår. Även ett fortsatt engagemang i det strategiska innovat-
ionsprogrammet Drive Sweden har pågått under året. Inom 
autonoma fordon pågår till exempel simulering av elektriska 
självkörande fordon, självkörande bussar på depå, testkörning 
av stadsbuss på testbana med verkliga resenärer och tester med 
små automatiserade bussar. Västtrafik genomför också en po-
tentialstudie som innehåller testpiloter för AI i kollektivtrafi-
ken. Inom ElectriCity pågår ytterligare initiativ och tester med 
framtidens IT-lösningar för kollektivtrafikfordon.  
 
Elektrifiering/ drivmedel 
Västra Götalandsregionen följer och fortsätter att finansiera ut-
vecklingen inom ElectriCity-arenan, som är ett samverkans-
projekt för elektrifiering och utveckling av innovationer för 
kollektivtrafiken och andra tunga transporter. Ett nytt samar-
betsavtal har tagits fram för perioden 2022-2025, som fortsatt 
möjliggör innovation och tester för att utveckla kollektivtrafi-
ken.  
 
Kollektivtrafiknämnden beslutade om finansiering av en ny in-
novations- och testbädd för elbussar. Det skapar förutsätt-
ningar för olika aktörer att genomföra utvecklings- och forsk-
ningsprojekt tillsammans med, och med finansiering från, nat-
ionella och internationella aktörer. Det kommer innebära fort-
satt goda möjligheter för uppväxling av regionala medel.  
 
Ett koncept för automatiserade bussar testas inom ramen för 
Electricity. Bland annat prövas teknik med förarstöd för att till 
exempel kunna köra in mjukt på hållplatser. I konceptet ingår 
också så kallad platooning, som innebär virtuell hopkoppling 
av bussar så att de kan köra som ett "busståg". Det handlar om 
olika varianter och olika grader av förarlöst. Även möjlighet 
för bussen att köra förarlöst inom depåområde testas. Detta 
skulle möjliggöra mindre ytkrävande depåer på sikt, om bus-
sen själv kan förflytta sig optimalt inom depåområdet till ex-
empel mellan tvätt, tankning och nattparkering, eller liknade. 
 
På den första helelektriska busslinjen i ordinarie trafik, linje 60 
i Göteborg, har både för- och eftermätningar av buller och häl-
soeffekter genomförts. Resultatet har gett viktig kunskap kring 
betydelsen av elektrifiering av kollektivtrafik i staden.  
 
Därtill pågår några mindre projekt, som till exempel kring 
framtidens drivmedel på Kinnekulletåget. 
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Samhällsbyggnad och stadsutveckling  
Projekt med fokus på mobilitet i glesare områden, som exem-
pelvis KomILand 3.0 och RorILand har startats under året. De 
handlar båda om att utforska olika mobilitetslösningar för att 
förbättra levnadsvillkoren i landsbygder. För samordning och 
utökat lärande etableras en samverkansarena där dessa projekt 
kommer ingå tillsammans med pågående projekt som bland 
annat Fossilfri gränsregion Fyrbodal. Se även ovan under 
Driva på och underlätta hållbara resval. 
 
Ett exempel från de lite tätare geografierna är projektet Lima, 
där det bland annat ingår att testa och utveckla så kallade mo-
bilitetshubbar. Hubbarna syftar till att erbjuda olika mobilitets-
lösningar som ska möjliggöra alternativ till den egna bilen. 
Testen har gett en del erfarenheter och lärdomar, men försvå-
rades av att så få reste i och med pandemin. Ytterligare ett ex-
empel är projektet Levande stationssamhällen, som syftar till 
att undersöka behov och förutsättningar för fördjupad regional 
samverkan kring stationssamhällens utveckling. I projektet har 
man bland annat undersökt hur stationssamhällen kan bli 
trygga för människor. 
 
Styrmedel och styrning  
Västtrafik kraftsamlar inom mobilitet, vilket bland annat inne-
bär att öka förmågan till innovation och utveckling inom håll-
bar mobilitet och framtidens kollektivtrafik. Inom ramen för 
detta finns bland annat initiativet Behovsstyrd trafik, fortsatt 
arbete med kombinationsresor där cykel är en viktig del men 
också att förstå mer om möjligheterna med nya mikromobili-
tetslösningar. Arbetet har även fokuserat på att förbereda inför 
lansering av tredjepartsförsäljning via mobilitetspartners och 
digitala återförsäljare. 
 
Västtrafik har också medverkat i internationellt arbete avse-
ende mobilitet och forskning. Detta genom medverkan i två 
kommittéer inom UITP (internationell organisation för offent-
ligt ägda kollektivtrafikbolag och andra verksamma inom kol-
lektivtrafik) med fokus på dessa områden. Genom engage-
mang i UITP har ett bra nätverk etablerats och utbyte av erfa-
renheter med andra trafikhuvudmän möjliggjorts.  
 
Området socialt hållbar transportplanering är ett område som 
behöver mer forskning och utvecklas mera. En del i detta har 
varit att etablera och utveckla Nätverket socialt hållbar trans-
portplanering. Det finansieras delvis av VGR och syftar till att 
samla och synliggöra kunskap och metoder om hur transport-
planeringen kan bli mer socialt hållbar samt att initiera projekt. 
Nätverket drivs av Göteborgsregionen i samarbete med VGR, 
Trafikverket, Region Värmland och Region Skåne.  
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Källförteckning 
Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och 
attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektiv-
trafik. I Sverige genomförs cirka 70 000 intervjuer löpande per år. 
Siffrorna är viktade värden. 

Frida, miljö- och fordonsdatabas hos Svensk Kollektivtrafik har till 
syfte att lagra, sammanställa, visa och följa upp information rörande 
fordon, tillgänglighet, fordonskontroller och avtals- och miljökrav. 

Den västsvenska SOM-undersökningen går ut till 6 000 personer 
mellan 16 och 85 år bosatta i Västra Götaland och Kungsbacka kom-
mun. SOM-institutet som utför undersökningen är en opartisk under-
sökningsorganisation vid Göteborgs universitet.  

Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning är en 
årlig nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning vars underlag 
utgörs av cirka 12 000 personer som svarat på frågor om utsatthet 
för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter 
med rättsväsendet. 

Västtrafik, egen statistik och bearbetningar. 

SCB Befolkning i kollektivtrafiknära läge. År 2014 - 2019. 
PxWeb (scb.se) 
 
Allmänheten och klimatet 2021 (naturvardsverket.se) 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI1303/BefKollnaraN/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI1303/BefKollnaraN/
https://www.naturvardsverket.se/contentassets/6ffad3e6018c47cea06e6402f0eea066/rapport-allmanheten-klimatet-2021.pdf
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Diarienummer KTN 2022-00032 
Kollektivtrafik och 

Infrastrukturavdelningen 

Handläggare Leif Magnusson

 

Aktualisering av miljö- och klimatstrategi 
för kollektivtrafiken i Västra Götaland 
Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland fastställdes 
av kollektivtrafiknämnden i oktober 2018 (MKS2018). På grund av 
förändringar i omvärlden och erfarenheter i samband med implementeringen 
av strategin i Västtrafiks verksamhet finns ett behov av aktualisering. 

Strategins mål ligger fast men kompletteras i vissa fall. 

Aktualiseringen berör strategins tre första kapitel. Efterföljande kapitel med 
fördjupade beskrivningar av innehållet i kapitel 1–3. I de fall övriga kapitel 
motsägs gäller aktualiseringen. 

Följande stycken inleds med motsvarande text i miljö- och klimatstrategin 
följt av blåmarkerade rubriker för att aktualisera respektive stycke. 

1. Inledning 
Miljö- och klimatstrategin fastställer inriktning och mål för kollektivtrafiken 
i Västra Götaland, och är en del av det regionala trafikförsörjnings-
programmet för Västra Götaland. 

Trafikförsörjningsprogrammet har en långsiktig utblick till 2035. Därför 
anger också miljö- och klimatstrategin miljö- och klimatmål fram till 2035 
med delmål för 2025 och 2030.  

Miljö- och klimatstrategin har utarbetats i nära samarbete med Västtrafik 
som samtidigt arbetat fram sin miljö- och klimatplan, vilken mer i detalj 
beskriver hur strategin ska genomföras.  

Miljö- och klimatstrategin uttrycker en hög ambitionsnivå för 
kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart 
transportsystem.  

Framdrivningsteknik och drivmedel inom kollektivtrafiken är i en 
utvecklingsfas med osäkerheter kring pris och klimatpåverkan som följd. 
Förändringar i förutsättningar sker i hög takt. En avstämning av mål och 
kostnader för att uppnå målen behöver därför göras kontinuerligt under 
programperioden och inför varje trafikupphandling.  
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Strategin behandlar kollektivtrafikens egen miljöpåverkan. Kollektivtrafiken 
i sig kan bidra till miljö- och klimatförbättringar genom att minska behovet 
av privatbilstransporter. Åtgärder för ökat hållbart resande, däribland ökat 
kollektivtrafikresande hanteras i andra delar av 
trafikförsörjningsprogrammet. 

Aktualisering 

Sedan strategin fastställdes 2018 har det skett en del omvärldsförändringar: 

• EUs direktiv om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster CVD) har fastställts och implementeras i 
svensk lagstiftning under första halvåret 2022. Detta innebär ökade 
krav på rena fordon och utsläppsfria fordon. 

• Snabb teknikutveckling och förbättrad ekonomi för elektrifiering 
av regionbuss, båt och tåg. 

• På nationell och europeisk nivå ökar biodrivmedelsanvändning på 
kort sikt vilket ökar kostnaden och klimatnyttan försämras. På 
längre sikt fasas biodrivmedel ut till förmån för elektrifiering av 
vägtransportsektorn. 

• Utbudet av biogasbussar har minskat och fortsätter att minska 
vilket kan begränsa konkurrensen i upphandlingar. 
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2. Mål för kollektivtrafiken i Västra Götaland
Nedan visas miljömål för kollektivtrafiken. Målen följs upp i samband med den årliga
uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammet.

Klimat 1

Minskning av klimatutsläpp per
personkilometer jämfört med 2006

2025: 85 % (fastställt i trafikförsörjningsprogrammet)

2030: 87 %

2035: 90 %

Aktualisering

Eftersom ovanstående mål är relaterat till resandet och därmed har påverkats
av reandeminskningar utom kontroll för kollektivtrafiken kompletteras med
mål som motsvarar den totala utsläppsmängd som fås vid förväntad
resandeutveckling.

Totala klimatutsläpp jämfört med 2006

(2006: 124 000 ton)

2025: 37 000 ton

2030: 24 000 ton

2035: 19 000 ton

1 Tillbakagången 2017–2019 beror på att i avtal som föreskriver biodrivmedel har trafikföretagen i stor utsträckning gått från

HVO till RME som har högre klimatpåverkan. Samtidigt har klimategenskaperna för båda dessa drivmedel försämrats något.

2019 utvecklades redovisningen av klimatutsläpp med årliga drivmedelsdata från Energimyndigheten. Utgångsvärdet 2006

stämmer relativt bra med den nya metoden medan rapporterade minskningar under perioden 2008–2018 har överskattats.

Åren 2020 och 2021 har gett ytterligare tillbakagång i nyckeltalet för klimatutsläpp per personkilometer pga. minskat resande

och bibehållet trafikutbud under Covid 19-pandemin. Målet för 2025 förutsätter att resandet år 2025 har nått 2019 års nivå.

2021 redovisas minskade utsläpp med ca 10 000 ton. 5 000 ton relateras till elektrifieringen av stadsbussar i Västra Göteborg

medan resterande minskning beror på förbättrad redovisning av bussar verkliga drivmedelsförbrukning. Samtidigt har

Västtrafik infört en mer exakt metod att räkna personkilometer vilket ger ett något lägre värde och därmed en högre värde för

klimatutsläpp per personkilometer. Ett ökat resande i kombination med ett ökat utbud kan ge ett högre totalt utsläpp samtidigt

som energianvändning per personkilometer då förväntas minska.

Den snabba utvecklingen med elektrifiering kan efter 2025 möjliggöra ännu lägre utsläppsnivåer, men eftersom

elleveransernas utsläppsnivåer kan komma att öka bibehålls målnivåerna enligt 2018 års version av strategin.
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Energi 2

Minskad energianvändning per personkilometer
jämfört med 2006:

2025: 15 %

2030: 30 %

Aktualisering

Eftersom även energimålet är relaterat till
resandet och därmed har påverkats av
resandeminskningar utom kontroll för
kollektivtrafiken kompletteras med mål som
motsvarar den totala energianvändning som fås
vid förväntad resandeutveckling.

2025: 610 GWh

2030: 550 GWh

Luftkvalitet
Minskade utsläpp av kväveoxider och
avgaspartiklar per personkilometer jämfört med

2025: 70 %

2035: 80 %

Buller
Aktualisering

Målet om minskat buller för bussar i stadstrafik kvarstår, men kvantifieras
fortsättningsvis inte. I stället utgör andelen eldrivna bussar en indikator för
sänkta bullernivåer.

2 Energimålet avser den energi som förbrukas i fordonen.

Även det personkilometerrelaterade energimålet påverkades kraftfullt av det minskade resandet 2020–

2021. Målet för 2025 förutsätter att resandet år 2025 har nått 2019 års nivå. Ett ökat resande i

kombination med ett ökat utbud kan ge en större total energianvändning samtidigt som energianvändning

per personkilometer då förväntas minska.
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60%
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100%

2005 2015 2025 2035

Kväveoxider och avgaspartiklar

Utfall NOx g/pkm

Utfall PM mg/pkm

Mål NOx & PM
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3. Övriga principer och ambitioner 
Allmänt: 

• Miljö- och klimatmål ska inte påverka utbud och trafikutveckling. 

• Kostnadsläge och utveckling för angivna tekniker och drivmedel är 
osäker, vilket gör det nödvändigt att i samband med budgetarbete 
och upphandling av trafikavtal göra avvägningar mellan 
måluppfyllnad och kostnad.  

• Västtrafik inkluderar val av drivmedel, samt bedömd konsekvens för 
kostnad och måluppfyllelse för klimatmålet, i samband med 
underlag för trafikpliktsbeslut. 

• Geografiska skillnader inom regionen ger olika förutsättningar för 
teknik, drivmedel och måluppfyllelse vilket beaktas i samband med 
upphandlingar. 

• Det nationella klimatmålet är formulerat i koldioxidekvivalenter, 
men den helt dominerande klimatgasen från transporter är 
nettoutsläpp av koldioxid. Det är därmed koldioxidutsläpp som 
beräknas och följs upp för kollektivtrafiken.   

• Senast år 2030 ska enbart förnybar energi3 användas inom 
kollektivtrafiken oavsett trafikslag. Från 2018 ska busstrafik i nya 
upphandlingar endast använda förnybar energi. 

• Alla transportslag ska i hög grad bidra till att uppfylla miljö- och 
klimatmålen.  

• Västtrafik bryter ner miljömålen per trafikslag i sin miljö- och 
klimatplan och följer upp totala utsläpp. 

• Västtrafik formulerar krav gällande funktion eller teknik och 
drivmedel i upphandlingar för att nå målen i miljö- och 
klimatstrategin. 

• Bränsledrivna värmare i fordon ska i nya avtal från 2020 kravställas 
så att förnybart bränsle används och att utsläppsnivåerna högst ligger 
i nivå med Euro VI-kraven för motorers utsläpp.  
 

Aktualisering 

• Eftersom framtiden är osäker för rena eller höginblandade 
biodrivmedel kan det inom busstrafiken vara aktuellt att frångå 
kravet på dessa och i stället införa krav på drivmedlens 
klimatpåverkan per energienhet enligt energimyndighetens krav för 
hållbarhetsbesked för biodrivmedel och reduktionspliktigt 
drivmedel.  

• Vid förändringar i trafiken är det av stor vikt att detta görs så 
medvetet och strukturerat som möjligt, där flera hållbarhets-

                                                                        

3 Med förnybar energi avses ursprungsmärkt förnybar el och biodrivmedel godkänt för 

hållbarhetsbesked. 
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perspektiv finns med. Varje förändring behöver analyseras utifrån 
dessa olika perspektiv.  

• Olika energival innebär olika risker. Eftersom kollektivtrafiken är en 
del av totalförsvaret behöver dessa risker minimeras så att drivmedel 
finns att tillgå vid samhällskriser. 

• Begreppet eldrivna fordon eller fartyg ska likställas med CVDs 
begrepp utsläppsfria fordon vilket även omfattar exempelvis 
vätgasdrivna bränsleceller. 

• Krav på hållbara leverantörsled ställs vid upphandling av trafik och 
fordon. 

Elenergi: 

• El för framdrift av fordon ska vara ursprungsmärkt med 
ursprungscertifikat och 100 % från förnybar källa. 

• Kollektivtrafiknämnden är positiv till att tak- och markytor på 
kollektivtrafikens olika anläggningar nyttjas för elproduktion. 

• Eldrift innefattar fullelektriska fordon och fartyg, elektrisk andel av 
trafik med laddhybridfordon samt bränslecellsdrivna fordon som 
försörjs med drivmedel med minst 90 % minskningsvärde4 avseende 
klimatpåverkande utsläpp. 

• Från och med år 2025 bör minst 30 % av busstrafiken utföras med 
eldrift för att därefter ytterligare öka. 

• Fartygstrafik bör i nya upphandlingar elektrifieras till 100 % på 
kortare sträckor och i så hög grad som möjligt på längre sträckor. 

• Tågtrafik på elektrifierad bana ska enbart utföras med eldrivna tåg 
senast år 2025 (avser Kinnekulletåget). 

 

Aktualisering 

• All kollektivtrafik bedöms kunna utföras med eldrift senast 2035  

• El för fordonsdrift ska även ha certifikat med hänsyn tagen till 
biologisk mångfald, exempelvis Bra Miljöval. 

• Busstrafiken elektrifieras i snabbare takt. Från 2021 elektrifieras all 
stadstrafik i nya avtal. Från 2024 upphandlas övrig trafik i första 
hand med eldrift eller med valmöjlighet mellan el och biogas. 

• Från 2022 elektrifieras fartygstrafik i nya avtal till minst 80% med 
krav på minst 95% elektrifiering fem år efter avtalsstart. 

• Vid utbyte av fordon för den oelektrifierade Kinnekullebanan ska 
endast utsläppsfria fordon användas. 

Biogas: 

• Från och med år 2025 bör den totala användningen av biogas i den 
upphandlade busstrafiken ligga mellan 20 och 30 % av det totala 
trafikarbetet med buss. Biogasen bör ha minskningsvärde avseende 
klimatpåverkande utsläpp om minst 80 %. 

                                                                        

4 Minskningsvärde anger hur mycket klimatpåverkande utsläpp minskas med hänsyn till 

drivmedlets livscykel jämfört med fossilt drivmedel. 
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Aktualisering 

• Skattebefrielse för biogas är endast garanterad fram till 2030 och 
utbudet av gasdrivna fordon minskar.  

• Antalet leverantörer av gasbussar är för vissa bussmodeller så få att 
Västtrafik av konkurrensskäl inte kan ställa krav på enbart gasdrift. 
För att inte exkludera gasdrift kan regionbussupphandlingar med 
trafikstart från 2024 göras med en valfrihet mellan el och gas. 

• Under perioden 2025–2030 bedöms att biogas kan användas i ca 
20% av den totala busstrafiken. 

Flytande biodrivmedel: 

• För flytande biodrivmedel ska högsta möjliga minskningsvärde 
avseende klimatpåverkande utsläpp eftersträvas5. 

Aktualisering 

• Användning av flytande biodrivmedel är förenat med höga 
ekonomiska risker på grund av ökad efterfrågan i hela 
transportsystemet. Den framtida beskattningen av drivmedlen är 
osäker och kan innebära väsentliga kostnadsökningar. Flytande 
biodrivmedel används i nya avtal endast i undantagsfall och där el 
eller biogas inte kan användas. 

                                                                        

5 Minskningsvärdet för flytande biodrivmedel förväntas sjunka på grund av konkurrens om 

substrat och bränsle med högt minskningsvärde. Flytande biodrivmedel har därför lägst 

prioritering bland de tre förordade drivmedlen. 
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Charlotte Bliesener-Falkenström, Koordinator 
Charlotte.bliesener@vgregion.se 
Telefon: 0703-799003 

Avgiftsförändring Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen fastställer avgiften till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg om 6 kr/invånare från och 
med 2023-01-01  
 

 

Ärendebeskrivning 
Vårdsamverkansparterna svarar gemensamt för kostnaderna för Närvårdskontoret. Södra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden står för 50 procent och kommunerna för 50 procent av kostnaderna, baserat på 
befolkningsmängden den 31/7 föregående år.  
 
Delregionalt politiskt samråd för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg beslutade vid sitt sammanträde 2022-
05-10 att höja avgiften från 5,06 kr/invånare till 6 kr/invånare från och med 2023-01-01, se bifogat 
protokoll § 21. Beslutet expedierades till medlemskommunerna samt Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden 
2022-05-27 för kännedom. 
 
Enligt delegationsordningen beslutas förändring av avgift av Delregionalt politiskt samråd och fastställs 
därefter av Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.  

Expedieras till 
Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Medlemskommunerna 

mailto:Charlotte.bliesener@vgregion.se


      

 

Protokoll Delregionalt Politiskt Samråd (DPS) den 10 maj 2022 

  

Tid:               09.30-11.30 

Plats:             Teams 

Omfattning:  §§ 14–25 

  

Närvarande  

Staffan Setterberg Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, Ordförande 

Ylva Lengberg Borås Stad (ordinarie) Vice ordförande 

Peter Rosholm Styrelsen för Södra Älvsborgs sjuhus 

Niklas Arvidsson Borås Stad (ersättare) 

Anette Rundström Herrljunga kommun (ersättare) 

Ulla-Maj Persson Marks kommun 

Mikael Dahl Ulricehamns kommun (ordinarie) 

Sebastian Gustavsson Ulricehamns kommun (ersättare) 

Lennart Haglund Tranemo kommun 

Bente Johansson Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Tomas Andersson Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Tommy Mårtensson Styrelsen för Närhälsan 

Viktoria Haraldsson Styrelsen för Närhälsan 

Michael Melby Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen 

Boubou Hallberg SÄS, Vice ordförande Styrgrupp närvård 

Kerstin Göss-Lindh,  

Eva-Karin Haglund 

Tony Willner 

Charlotte Bliesener-Falkenström 

Svenljunga kommun 

Tranemo kommun 

Vårgårda kommun 

Närvårdskontoret 

Ingela Sunneskär Närvårdskontoret, Sekreterare (ersättare) 

  
 

Icke närvarande 

Patrik Karlsson Bollebygds kommun 
 

Eva Larsson Herrljunga kommun (ordinarie) 
 

Johan Björkman Svenljunga kommun 

Bengt Hilmersson Vårgårda kommun 

Cecilia Andersson Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Hanne Jensen Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Patric Cerny Styrelsen för Habilitering & Hälsa 

Charlotte Nordström Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen 

Magnus Johansson Tandvårdsstyrelsen 

Maria Jonsson Borås Stad, Ordförande Styrgrupp närvård 

Maritha Bäck Närhälsan, AU Styrgrupp närvård 

  Anna-Lena Hardtmann                    Närvårdskontoret, sekreterare  

 

Gäster 

Awat Rasoal                                       Psykiatrin, Södra Älvsborgs Sjukhus  

Maria Klingberg                                 Samverkande sjukvård, Fyrbodal    
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Underskrifter  

Ordförande:  _____________________________________________     

  Staffan Setterberg 

 

Justeringskvinna:________________________________________________   

                    Ylva Lengberg 

 

Sekreterare:  ______________________________________________   

                                Ingela Sunneskär  
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 § 14.     Mötets öppnande  

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens Delregionala Politiska Samråd (DPS) och 

förklarar mötet öppnat.   

 

§ 15.  Godkännande av dagordning  

Dagordningen fastställs.  

  

§ 16.  Föregående protokoll   

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.  

Samtliga protokoll återfinns på Närvårdssamverkans hemsida.  

 

      § 17.     Val av justeringsman  

Ylva Lengberg väljs till justeringsman. 

     

      § 18.    Information från närvårdskontoret 

• Nära vård och sköra äldre  

Aktivitetsplan för Nära vård är beslutad och ett separat arbete kring sköra äldre 

kommer att genomföras. Frukostmöten och nätverk för personer ute i alla våra 

verksamheter med erfarenhetsutbyte är planerat. Separat arbete kring sköra äldre 

påbörjas och ska sammanlänkas med den vårdavdelning som öppnas på SÄS kring 

Sköra äldre. Ingela Sunneskär och Anna-Lena Hardtmann kommer att bli 

processledare på 25 procent vardera och även ska koppla ihop Närsjukhuset i Skene 

med arbetet. Enligt Boubou Hallberg kan utvecklingen kunna liknas med Fyrbodals 

MÄVA- avdelning. Digitala arbetssätt planeras samt säkerställandet av sjukhusets 

resurser med bemanning av sjuksköterskor.   

 

• Tjänstedesign 

Experiolab som arbetar med tjänstedesign är en del av region Värmland och startades 2013 

där samarbete också finns med Karlstads Universitet. Det finns nu en statlig utredning där 

man skulle vilja ha med vår delregion i workshopar kring området Barn och unga i 

samhällets vård som rör placerade barn och unga. Information har gått ut till styrgruppen om 

att de verksamheter som är intresserade kan kontakta Närvårdskontoret. Syftet med 

workshops är att det ska mynna ut i ett policydokument med koppling till nära vård och ett 

mer personcentrerat arbetssätt. Om vi medverkar kommer det arbetet således att kunna 

följas. Det lutar dock åt att vi tackar nej till erbjudandet på grund av tidsbrist.  

 

• Projekt 

Vi tar oss framåt inom samtliga projekt och försöker möta de utmaningar som vi 

står inför. Projektet Suicid är målinriktat i samverkan och går framåt. Projektet 

Tidig upptäckt, Tidiga insatser har blivit uppskattat i hela länet. Mark och 

Svenljunga var först ut och är välfungerande, nu står vi inför utmaningar när det 

ska införas i hela Borås. Tjänsten ”Matkassen” samt Uppdrag Hälsa är andra 

projekt som pågår med aktiviteter. Det handlar om våra utmaningar att jobba mot 

målen och lösa de problem vi ser på vägen.  
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• Avstämningsmöten under sommaren  

Tidigare år har det på sommaren varit avstämningsmöten varannan vecka i delregionen för 

att stärka samverkan och för att säkra vårdövergångarna. Möten kommer hållas på samma 

sätt i år och är inplanerade jämna veckor. Det är en kort avstämning som genomförs i en 

kvart. SÄS håller i dessa möten.  

 

• Utvecklingsdag Styrgrupp närvård 

En utvecklingsdag ska genomföras för Styrgrupp närvård i syfte att stärka 

samverkan. Dagen genomförs i början av september. Dagen syftar till att ta ett 

gemensamt helhetsperspektiv för att ta oss an våra gemensamma patienter, genom 

att tydliggöra våra mål framåt och hur vi krokar arm med varandra.  

 

• Mål för Närvårdskontoret  

Mål för Närvårdskontoret har tagits fram i syfte att kvalitetssäkra arbetet. 

Närvårdskontoret arbetar med dessa mål och på sikt presenteras resultatet. Enkäter 

kommer att skickas ut till berörda.   

 

• Målarbete 

Arbetet med mål för Närvårdssamverkan har fortsatt, se även §20. 

 

• Avvikelsearbetet fortsätter 

Avvikelsearbetet fortsätter. Analyser sker nu tillsammans och aktiviteter till 

förbättringar tas fram. Arbetet ute på lokal nivå är viktigt att följa samt politikens 

roll gällande att efterfråga resultat.  

 

• Brister kopplat till utskrivning ifrån sluten hälso- och sjukvård 

De brister som finns kopplat till in- och utskrivning ifrån sluten hälso- och sjukvård 

ses över av Uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan. Bristerna är av olika 

orsaker beroende på att tolkning av rutiner och riktlinjer inte alltid är densamma. 

Bristande följsamhet till rutiner sker samt att bristande styrning och ledning ibland 

förekommer. Uppdragsgruppen ska ha en färdig presentation till förslag på lösning 

till Styrgruppens möte den 3 juni för att eliminera problemen.   

  

• Arbetsgrupp kring Mobil närvård har startat 

Två möten har hållits under våren och Ingela Sunneskär som är sammankallande 

berättar att man först och främst diskuterat vad som ska ingå under ”Mobil 

närvård” framöver och att man också ser över en gemensam samverkansrutin med 

tillhörande arbetsrutiner för samtliga team på ett enkelt sätt, tex hur man kontaktar 

respektive team, vilka som ingår och så vidare. Just nu pågår arbete med att få med 

samtliga team under paraplyet Mobil närvård och Mobil röntgen är nu på väg in 

under benämningen Mobil närvård/paraplyet Mobil närvård.  

 

• Workshop kring problematisk skolfrånvaro 

En workshop kring problematisk skolfrånvaro är inplanerad och kommer 

genomföras 16 maj. Mer än 100 personer har anmält sig och det finns ett stort 

intresse för dessa frågor. Detta arbete är också sammanlänkat med Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund och satsningen på Fullföljda studier.   
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• Mobilt team inom psykiatrin 

Ett mobilt team håller på att byggas upp inom psykiatrin, se även §23. 

 

§ 19.    Beslut kring vice ordförande                  

Mats Palm har varit vice ordförande till och med nu. Dialoger har skett med förslag om att 

utse ny vice ordförande. Som förslag ges Ylva Lengberg.  

 

Beslut:                            

Delregionalt politiskt samråd beslutar enligt förslag och Ylva Lengberg väljs till ny vice      

            ordförande.                 

 

§ 20.   Beslut kring mål och mätetal 2022–2023  

Charlotte B Falkenström presenterar Styrgrupp närvårds nya förslag på mål och mätetal för 

2022–2023. Politikens önskemål har beaktats och vävts in.  

Mål: Minst 80% av patienterna ska uppleva en trygg vårdövergång.  

Det övergripande målet är att skapa en trygg vårdövergång för patienten, invånarna ska 

vara medskapande i hälso- och sjukvården. Dialog har skett med företaget WeCare om 

frågornas utformning i enkäten. Möjlighet till uppföljning via telefon finns för de som inte 

kan svara på enkäten via mobiltelefon. Start from den 2 maj och tre patienter har i 

dagsläget tackat ja till att bli uppringda. Hur många som tackat ja till enkät via sms vet vi 

inte, eftersom det styrs av sjukhuset vid utskrivningen.  

Mål: Patienter 75 år och äldre har rätt läkemedel.  

Samma mål som tidigare.  

Önskemål framfördes på föregående möte i Delregionalt politiskt Samråd att man också 

skulle ha med frågan kring olämpliga läkemedel. Viktigt att man mäter det som sker i 

samverkan och inte det som styrs av patient eller gäller enskild verksamhet. Detta kommer 

att följas via Munin.  

Processmål: Förbättrad vård i vårdövergångarna för patienterna 

Den lokala ledningsgruppen har diskussioner kring avvikelser på alla sina möten. Protokoll 

kommer att granskas.  

Kvalitetsuppföljning om Närvårdskontorets målarbete. 

Enkät kommer att skickas till Styrgruppen för att mäta deras upplevelse av samverkan. 

Presentationen bifogas protokollet. 

 

Beslut: 

Delregionalt politiskt samråd beslutar att presenterat förslag för målen ska gälla för 2022-

2023.  

 

§ 21.   Beslut kring höjning av medlemsavgift  

Charlotte B Falkenström går igenom förlag till ny medlemsavgift som presenterades vid 

föregående möte. Förslaget innebär en höjning från 5,06 kr till 6 kr/invånare för kommun 

respektive region 2023 och framåt. Fler aktiviteter i samverkan kan genomföras med en 

ökad budget. Alla har fått ut materialet i förväg. Inga kommentarer/åsikter har inkommit och 

förslaget accepteras. Beslut från samtliga ska inkomma, som ska och Charlotte B 

Falkenström kommer att informera via Kommunalförbundet att besluten ska in. Presentation 

bifogas protokollet. 
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Beslut: 

Delregionalt politiskt samråd beslutar enligt förslag och ny medlemsavgift blir 6kr/invånare 

för kommun respektive region för 2023 och framåt.  

 

§ 22.   Samverkande sjukvård 

Maria Klingberg, projektledare och sjuksköterska från Samverkande sjukvård, Fyrbodal 

presenterar deras verksamhet. Där sker samverkan mellan primärvård, specialistvård och 

kommunala verksamheter. Den gemensamma samverkansmodellen består av fyra olika 

uppdragsformer och vilken form som väljs beror på när, var och vilket vårdbehov som 

uppstår och vilka resurser som finns tillgängliga för stunden. Detta arbete har pågått sedan 

2010 då sjukhuset i Strömstad stängde. Mål och syfte är att invånare ska få vård på rätt 

vårdnivå, inte att minska inskrivning eller ambulanstransporter och forskning visar att nära 

vård är bäst samt att ta vara på samlade sjukvårdsresurser närmast invånare. 15 kommuner 

ingår och nyss har Öckerö och Trollhättan gått med i samverkansformen. Alla arbetade 

tidigare i sina egna stuprör och nu blir det mer effektivt. Geografiskt ligger Fyrbodal högre i 

andel äldre vilket medför ytterligare sjukvårdsresurser.  

 

Man startade med att se på de samlade resurserna och identifiera mellanrummen där 

patienterna ramlar mellan stolarna, vilka tider under dygnet och när man behöver hjälp av 

varandra. Hur används resurser idag och vad kan göras på annat sätt? Det är kommunens 

sjuksköterskor och sjuksköterskorna i ambulans som utför uppdragen. Det är alltid 

organisationens ordinarie uppdrag som går först och man kan alltid säga nej till ett uppdrag 

och gäller för patienter över 18 år. Grundidén är att det är patienter som inte är inskrivna i 

hemsjukvården, eftersom de som är inskrivna redan är omhändertagna av kommunen. 

Vårdcentralen kan tex. be ambulansen åka ut och ta ett EKG. Assistansuppdrag är de flesta 

uppdrag som görs, och där kan även hemtjänsten ge uppdrag till sjuksköterskan i 

hemsjukvården att tex. titta på ett sår. MÄVA- avdelningen på Uddevalla sjukhus där 

patienter över 75 år vistas, kan direktinlägga patienter och erbjudas jourtid.   

IVPA- uppdrag är uppdrag i väntan på ambulans där kommunsjuksköterskan vid så kallade 

”prio 1 larm” via 112 skickas ut för att minska väntetid. Det behövs extra utbildning och 

ersättning har givits per uppdrag. Riktlinjer, behandlingsåtgärder och HLR samt S- BAR 

(överrapporteringsmall) journalhantering och triagering ges på utbildningen. Som en 

framgångsfaktor har även en gemensam dag för samverkan och lära känna varandra 

genomförts årligen, vilket ger förståelse för varandras arbete, och ger synergieffekter. Ökad 

kompetens är stort mervärde för patienter och verksamhet och ses även positivt i rekryterings 

syfte.  

Statistik visar att 1302 uppdrag genomfördes 2021. Bedömningen av rätt vårdnivå uppkom 

till 82 procent och 94 procent kunde kvarstanna i hemmet. Presentationen bifogas 

protokollet.   

 

Beslut:  

Mötet tog emot informationen med önskan att vår delregion undersöker möjlighet att finna 

en Sjuhäradsmodell.  Dialog fördes på mötet om nämnden kan tillskjuta medel till 

Närvårdssamverkan för att starta i MUST- området.  
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§ 23.   Information från Uppdragsgrupp Psykisk hälsa   

Awat Rasoal, vårdenhetschef, Vuxenpsykiatriska kliniken, SÄS återrapporterar från 

Uppdragsgrupp Psykisk hälsa gällande uppdraget att bygga upp ett mobilt team. Teamet är 

för alla åldersgrupper och för att möta upp i akuta skeenden samt konsultera kommunerna 

och primärvården. Samverkan kring patienter/brukare med samsjuklighet ska stärkas och SIP 

ska användas som verktyg. Samverkan med polisen ska stärkas och digitala lösningar 

beaktas och involveras. Bakgrund är förändrat arbetssätt inom SÄS Psykiatri avseende 

patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom och närliggande problematik, 

internationell forskning och egen erfarenhet som visar på att psykiatrisk slutenvård i bästa 

fall inte försämrar tillståndet och förmågan till återhämtning och att praxis har ändrats med 

tiden för att reducera vårdskador och retraumatisering. 2017 införde SÄS Psykiatri 

”Brukarstyrd inläggning”. Polis, räddningstjänst, kommuner och Psykiatri har ibland också 

olika uppfattningar om vad som är bäst åtgärd i stunden. Man hade tidigare SPNT 2019–

2021, (specialistpsykiatriskt närsjukvårdsteam) vilket då startade snabbt och med befintlig 

personal. Man har nu startat ett nytt mobilt team på SÄS med start i liten skala med 

åldersövergripande uppdrag som att; Förhindra undvikbar slutenvård, Möta upp ”okända” 

patienter med ett kris- och systemperspektiv, Möjliggöra psykiatrisk bedömning för barn och 

unga med ”hemmasittar-problematik”, Samverka med ambulansen kring 112 larm och med 

Polis kring § 47-ärenden (Lagen om psykiatrisk tvångsvård). Man ska också handleda och 

konsultera vårdgrannar för att förhindra slutenvård. En referensgrupp finns till projektet, med 

representanter från samtliga vårdgivare. Representanter finns även med ifrån 

samverkansområdet Lerum och Alingsås då Lerum har representant med i gruppen.  

 

Ett tilläggsuppdrag via SÄS styrelser är att bidra med intensiv handledning och konsultation 

till framför allt kommunal vård- och omsorg gällande patienter med autism och/eller 

kognitiva utmaningar och samtidigt kraftfullt utagerande självdestruktivt beteende som tar 

stora delar av samhällets resurser i anspråk. Samverkan med polisen har gått framåt och 

polisen är aktiva i arbetet. Samverkansavtal ska tas fram och man planerar också en 

workshop. Primärvården är delaktig utifrån de patienter som uppmärksammas via dem och 

de som har kommunal hemsjukvård. Bemanning av teamet pågår fortsatt. Information 

behöver komma ut om teamet. Presentation bifogas protokollet. 

 

§ 24.   Övriga frågor 

• Information från Samrådsorganet (SRO). 

Charlotte B Falkenström gör en kort genomgång av medskick från Bengt Hilmersson 

gällande Samrådsorganets möte den 928 april 2022. Rapport om Ukraina, det är ett land som 

inte har resurser som Sverige och att medellivslängden för män är 15 år kortare än i Sverige. 

80 procent av de som kommer är under 45 år, mycket vaccinationer behövs och det finns en 

oro för mässlingsutbrott. Ganska få flyktingar ännu mot befarat, inte mycket i Sjuhärad.  

Kommunerna rekommenderas att skriva på fortsatt avtal om ungdomsmottagningarna och 

att fördela länsmedlen efter invånarantal. Det framfördes inför nytt avtalsarbete att tänka på 

att det finns vissa fasta kostnader i samverkan om ungdomsmottagningarna och 

kommunerna, det gör att resurserna räcker sämre i små kommuner, nytt avtal bör ta hänsyn 

till detta. En diskussion om hur vi tänker agera om inte alla kommuner går med på att skriva 

på det nya reviderade hälso- och sjukvårdsavtalet förs och bör föras. Politiken önskar att vi 

ska informera och diskutera mer i de kommuner som är fundersamma, för delar av 
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nuvarande avtal går ut vid årsskiftet 22/23 och då är det endast lagstiftning som finns att luta 

sig mot i samarbetet. Man bör vara klar över vad det innebär att inte avtalet tecknas.  

 

• Resultat kopplat till lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård.  

Charlotte Bliesener Falkenström informerar om statistiken gällande lagen om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Resultaten bifogas protokollet. Antal 

inskrivningsmeddelande var något lägre än tidigare, vårdtid som utskrivningsklar har gått 

ner, vilket är väldigt bra. SIP i samband med utskrivning är låg. Bra om man lokalt ute i de 

lokala ledningsgrupperna tittar på statistiken för att göra förbättringar.  

 

• Ekonomiska medel för psykisk hälsa 

Charlotte Bliesener Falkenström informerar om de ekonomiska medel som 

Närvårdssamverkan har rekvirerat; 391 tkr för handlingsplan psykisk hälsa, 719 tkr för 

samsjuklighet, 719 tkr för barn- och unga, 522 tkr för SIP och 1,3 miljoner kr för suicid, 

vilket sammanlagt blir 3,6 milj. kronor. Fortsatt diskussion ska ske kring vilka aktiviteter 

som ska genomföras. Har politiken förslag på vad medlen ska satsas på angående psykisk 

hälsa kan Charlotte kontaktas. Styrgruppen ska föra dialog kring detta i juni.   

Presentationen bifogas protokollet. 

 

• Frågor som ni önskar att vi lyfter framöver                                  

Inga kommentarer vid mötet men alla uppmanas att skicka in förslag och önskemål till 

Närvårdskontoret, som tacksamt tas emot. Det primära är tankarna om Samverkande 

sjukvård från Fyrbodal och att vi håller i och håller ut i redan pågående processer och 

arbeten.  

 

§ 25.     Avslut  

             Ordförande avslutar och tackar för mötet. Närvårdskontoret önskar alla en trevlig sommar.   

             Nästa Delregionalt Politiskt Samråd är den 13 september 2022. 



Anmälningsärenden 
Direktionen 
Ärende: 16 

Datum: 2022-09-09 
Sida 1 (3) 

 
Anmälningsärenden 2022-09-16 
 
Inkomna handlingar  
 

Datum Avsändare  Ärende  
220520 1. Ulricehamns kommun Avtal dataskyddsverksamhet 
220520 2. Bollebygds kommun Avtal dataskyddsverksamhet 
220520 3. Tranemo kommun Avtal dataskyddsverksamhet 
220523 4. VästKom Information Samverkansavtal digitala hjälpmedel 
220527 5. SÄS Projekt Närsjukhus Skene 
220530 6. Borås Stad Avtal dataskyddsverksamhet 
220530 7. Herrljunga kommun Avtal dataskyddsverksamhet 
220531 8. Borås Stad Remiss av strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, 

Viskafors, Sandared och Dalsjöfors 
220602 9. Vårgårda kommun Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 
220603 10. Tranemo kommun Färdplan Nära vård samt Hälso- och sjukvårdsavtalet 
220603 11. Södra hälso- och 

sjukvårdsnämnden 
Utveckling av samverkande sjukvård i södra hälso- och 
sjukvårdsnämndens område 

220607 12. Västra Götalandsregionen Regionfullmäktiges yttrande granskningsremiss 
lokaliseringsutredningen 

220608 13. Bollebygds kommun Remiss bostadsförsörjningsprogram 
220609 14. Herrljunga kommun Färdplan Nära vård samt Hälso- och sjukvårdsavtalet 
220609 15. Rydals museum Komplettering slutrekvisition Skimmer och härvor 
220609 16. Borås Stad Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 
220613 17. Svenljunga kommun Avtal dataskyddsverksamhet 
220614 18. Bollebygds kommun Boråsregionen Årsredovisning 2021 
220615 19. Svenljunga kommun Färdplan Nära vård samt Hälso- och sjukvårdsavtalet 
220617 20. Tranemo kommun Boråsregionen Årsredovisning 2021 
220622 21. Ulricehamns kommun Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 
220622 22. Dannebacken Service AB Anbud regelmässig städning 
220623 23. Bollebygds kommun Hälso- och sjukvårdsavtalet 
220623 24. Bollebygds kommun Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 
220622 25. Skaraborgs Städ AB Anbud regelmässig städning 
220627 26. Samhall AB Anbud regelmässig städning 
220627 27. Tranemo kommun Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 
220628 28. Vårgårda kommun Inriktningsdokument ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 
220628 29. Vårgårda kommun Finansieringslots kultur 
220629 30. Marks kommun Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 
220629 31. Bollebygds kommun Finansieringslots kultur 
220629 32. Herrljunga kommun Boråsregionen Årsredovisning 2021 
220629 33. Ulricehamns kommun Boråsregionen Årsredovisning 2021 
220629 34. Tranemo kommun Slutrapport Digitalisering av kulturupplevelser i Boråsregionen 
220629 35. Ulricehamns kommun Hälso- och sjukvårdsavtalet 
220629 36. Ulricehamns kommun Färdplan Nära vård 
220630 37. Stiftelsen Proteko Reviderad ansökan Kompetensslussen II 
220630 38. Marks kommun Avtal dataskyddsverksamhet 
220630 39. Vårgårda kommun Avtal dataskyddsverksamhet 
220701 40. Västra Götalandsregionen Överenskommelse om delregionala utvecklingsmedel kultur med 

Göteborgsregionen 
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220701 41. Västtrafik Svar angående skrivelse om Västtrafiks förstudie inför upphandling 

av Västtågen 
220701 42. SÄS Projekt Närsjukhus Skene 
220701 43. Borås Stad Boråsregionen Årsredovisning 2021 
220704 44. Västra Götalandsregionen Svar angående skrivelse om Västtrafiks förstudie inför upphandling 

av Västtågen 
220704 45. Södra Hälso- och 

sjukvårdsnämnden 
Avgiftsförändring Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

220704 46. Stiftelsen Proteko Reviderad ansökan Kompetensslussen II 
220704 47. Södra- Hälso och 

sjukvårdsnämnden 
Rapport närsjukhus Skene 

220705 48. Vårgårda kommun Granskning av Fördjupning av översiktsplanen - Småstaden Vårgårda 
2040 

220706 49. Vårgårda kommun Rekvisition Moving out 
220706 50. Holo House Rekvisition 7H Kompetens 
220706 51. Holo House Rekvisition Håll ut! 2022 
220707 52. Holo House Reviderad Rekvisition 7H Kompetens 
220708 53. Stiftelsen Proteko Rekvisition Kompetensslussen II 
220711 54. Inkubatorn i Borås AB Rekvisition Hållbarhet för att stärka näringslivet i Sjuhärad 
220718 55. Branschtaxonomi Begäran om utlämnande av allmän handling 
220725 56. Vårgårda kommun Boråsregionen Årsredovisning 2021 
220809 57. Creative innovation Rekvisition Creative Innovation 
220810 58. VästKom Remiss Samverkansavtal familjecentraler i Västra Götaland 
220819 59. Ulricehamns kommun Samverkansavtal digitala hjälpmedel 
220823 60. Coompanion Sjuhärad Rekvisition LEA för stärkt attraktionskraft i Sjuhärad 
220824 61. Vårgårda kommun Hälso- och sjukvårdsavtalet 
220824 62. Vårgårda kommun Färdplan Nära vård 
220829 63. Näringsliv Ulricehamn Rekvisition Affärsutveckling för besöksnäring och event 
220830 64. Ung Företagsamhet Rekvisition Ung företagsamhet 
220831 65. Science Park Borås Rekvisition Smart Textiles & DO-Tank Center 
220831 66. Borås Stad Inriktningsdokument ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 
220831 67. Högskolan i Skövde Rekvisition Företagsrevitalisering i Boråsregionen 
220831 68. Stiftelsen Drivhuset i Borås Rekvisition Drivhuset Framsteg 
220831 69. Teater Nu Slutrekvisition Art Center Sjuhärad 
220901 70. Svenljunga kommun Samverkansavtal digitala hjälpmedel 
220905 71. Borås TME Rekvisition Hemester i Boråsregionen 
220906 72. Vårgårda kommun Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024 
220906 73. Bollebygds kommun Finansieringslots kultur 
220907 74. Svenljunga kommun Finansieringslots kultur 
220909 75. Borås Stad Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024 
220909 76. Borås Stad Färdplan Nära vård 
220909 77. Borås Stad Hälso- och sjukvårdsavtalet 

 
  



Anmälningsärenden 
Direktionen 
Ärende: 16 

Datum: 2022-09-09 
Sida 3 (3) 

 
Expedierade handlingar  
 

Datum Mottagare  Ärende  
220527 78. Kollektivtrafiknämnden, 

Västtrafik 
Förslag Skrivelse om Västtrafiks förstudie inför upphandling av 
Västtågen 

220527 79. Medlemskommunerna Avgiftsförändring Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
220603 80. Trafikverket Boråsregionen yttrande granskningsremiss lokaliseringsutredningen 
220608 81. Kulturnämnden Rekvirering finansieringslots 
220614 82. Medlemskommunerna Direktionsprotokoll 2022-06-03 
220614 83. Kollektivtrafiknämnden, 

Västtrafik 
Skrivelse om Västtrafiks förstudie inför upphandling av Västtågen 

220614 84. Medlemskommunerna Handlingsplan psykisk hälsa Västra Götaland 
220614 85. Medlemskommunerna Inriktningsdokument ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 
220614 86. Medlemskommunerna Samverkan digitala hjälpmedel 
220614 87. Trafikverket Avsiktsförklaring om samverkan Göteborg-Borås, en del av nya 

stambanor 
220614 88. Medlemskommunerna Tertialrapport 2022 
 89.   

 
 
Delegationsbeslut  
 

Datum  Beslut  Delegat  
220517 90. Avtal Brainforest, Tryck av avfallsplan Förbundsdirektör 
220531 91. Avtal dataskyddsverksamhet - Ulricehamns kommun Förbundsdirektör 
220531 92. Avtal dataskyddsverksamhet - Tranemo kommun Förbundsdirektör 
220531 93. Avtal dataskyddsverksamhet - Herrljunga kommun Förbundsdirektör 
220531 94. Avtal dataskyddsverksamhet - Bollebygds kommun Förbundsdirektör 
220531 95. Avtal dataskyddsverksamhet – Borås Stad Förbundsdirektör 
220608 96. Anställning projektledare eArkiv Administrativ chef 
220613 97. Avtal Borås Stad – Navet science center, Cykelfrämjande 

aktivitet 
Verksamhetschef Navet science 
center 

220617 98. Avtal dataskyddsverksamhet - Svenljunga kommun Förbundsdirektör 
220627 99. Missiv Kompetensslussen 1 Administrativ chef 
220628 100. Avtal Expo Booking AB – Navet science center Förbundsdirektör 
220630 101. Tilläggsavtal Simonsland Nybron AB Förbundsdirektör 
220705 102. Revidering Kompetensslussen II  Enhetschef regional utveckling  
220706 103. Avropsavtal Städtjänster Skaraborgs Städ AB Administrativ chef 
220808 104. Revidering Affärsutveckling för besöksnäring och event Enhetschef regional utveckling 
220810 105. Avtal dataskyddsverksamhet – Marks kommun Förbundsdirektör 
220810 106. Avtal dataskyddsverksamhet – Vårgårda kommun Förbundsdirektör 
220815 107. Beslut om utlämnande av allmän handling, upphandling Administrativ chef 
220815 108. Överenskommelse kultursamverkan i Boråsregionen, Borås 

Stad 
Enhetschef regional utveckling 

220817 109. Överenskommelse Destination Sjuhärad med Borås TME Enhetschef regional utveckling 
220901 110. Avtal gällande kopiatorer, Borås Stad Administrativ chef 
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