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Kallelse till sammanträde med Direktionen 
 
Datum 2023-01-27 
Tid   9.00-12.00 
Plats  Lilla Navet, Skaraborgsvägen 1B, ingång från innergården 
 
Kallade Beslutande    Ersättare 
  Ulf Rapp (S) Bollebygd   Daniel Persson (SD) Bollebygd 
  Ulf Olsson (S) Borås Stad   Kerstin Hermansson (C) Borås Stad 
  Annette Carlson (M) Borås Stad  Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad 

Mats Palm (S) Herrljunga   Gunnar Andersson (M) Herrljunga 
Ulf Dahlberg (S) Mark   Tomas Ekberg (M) Mark 
Johan Björkman (M) Svenljunga  Patrik Harrysson (S) Svenljunga 
Driton Bilalli (S) Tranemo   Niklas Gardewik (M) Tranemo 
Wiktor Öberg (M) Ulricehamn  Klas Redin (S) Ulricehamn 
Bengt Hilmersson (C) Vårgårda  Tony Willner (S) Vårgårda 

 
  Adjungerade   
  Tobias Carlsson (L) Varberg  
  Jeanette Qvist (S) Varberg 
  Stefan Lindborg (V) 
  Mikael Levander (NU) 
  Anna Svalander (L) 
  

 
 
 
 

Välkomna!  
 
  
   Magnus Haggren 

   Förbundsdirektör 
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Ärende Bilaga 
1. Val av mötesordförande  
2. Upprop  
3. Fastställande av dagordning  
4. Val av justerare  
5. Information Redovisning av kommunernas val av ledamöter och ersättare samt revisorer X 
6. Beslut Val av ordförande, 1e vice ordförande och 2e vice ordförande X 
7. Beslut Val av adjungerade ledamöter X 
8. Beslut Val av beredningar samt Advisory Board Navet science center X 
9. Beslut Val av poster utanför förbundet X 
10. Beslut om Arvoden och övriga ersättningar till förtroendevalda X 
11. Beslut Yttrande ÅVS väg 27 X 
12. Information Introduktion till kommunalförbundet  
13. Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU samt övrig politisk information  
14. Anmälningsärenden X 
15. Övriga frågor  
16. Nästa sammanträde 2023-03-03 kl 9.00-12.00  
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Linda Bergholtz, Administrativ chef 
linda.bergholtz@borasregionen.se 
Telefon: 0729-649697 

Redovisning av kommunernas val av ledamöter och ersättare samt revisorer 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Informationen tas till dagens protokoll 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ledamöter och ersättare 
Enligt förbundsordningen ska Direktionen för kommunalförbundet bestå av nio ledamöter och nio 
ersättare. Borås Stads fullmäktige väljer två ledamöter och två ersättare. Övriga medlemskommuners 
fullmäktige väljer vardera en ledamot och en ersättare. Enligt förbundsordningen ska det eftersträvas 
att kommunledningarna representerar respektive kommun. Varbergs kommun har enligt avtal rätt 
att närvara med högst två utsedda representanter.  
 
Medlemskommunerna har utsett följande ledamöter och ersättare  
 
Bollebygd Ulf Rapp S Ledamot 

 Daniel Persson SD Ersättare 
Borås  Ulf Olsson S Ledamot 

 Annette Carlson M Ledamot 

 Kerstin Hermansson C Ersättare 
 Niklas Arvidsson KD Ersättare 
Herrljunga Mats Palm S Ledamot 

 Gunnar Andersson M Ersättare 
Mark Ulf Dahlberg S Ledamot 

 Tomas Ekberg M Ersättare 
Svenljunga Johan Björkman M Ledamot 
 Patrik Harrysson S Ersättare 
Tranemo Driton Bilalli S Ledamot 

 Niklas Gardewik M Ersättare 
Ulricehamn Wiktor Öberg M Ledamot 

 Klas Redin S Ersättare 
Vårgårda Bengt Hilmersson C Ledamot 
 Tony Willner S Ersättare 
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Varbergs kommun har utsett följande adjungerade representanter 
 

Tobias Carlsson L Adjungerad ledamot 
Jeanette Qvist S Adjungerad ersättare 
  
Revisorer 
Enligt förbundsordningen ska förbundet revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för 
förbundsmedlemmarna. Borås, Marks och Ulricehamns fullmäktige utser vardera en revisor. Borås 
Stads revisor är sammankallande. Övriga medlemskommuner kan om de så önskar utse vardera en 
revisor.  
 
Medlemskommunerna har utsett följande revisorer 
 
Borås  Boris Preijde M 
Mark  Marijke Hallencreutz M 
Ulricehamn  Olof Qvist SD 
Tranemo  Bengt Melkersson C 
Vårgårda Weine Eriksson S 
Bollebygd Elin Axelsson SD 
Herrljunga Jonny Gustafsson  -  
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Linda Bergholtz, Administrativ chef 
linda.bergholtz@borasregionen.se 
Telefon: 0729-649697 

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

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag 
 

 

Ärendebeskrivning 
Direktionen utser inom sig ordförande, 1e vice ordförande och 2e vice ordförande. Dessa utgör 
presidiet som leder Direktionens arbete och representerar förbundet utåt i de fall Direktionen ej 
beslutat annat. Ordförande för beredningarna är adjungerade till presidiet. 
 
Valberedningens förslag 
 

Ordförande  Ulf Olsson (S) Borås 
1e vice ordförande Annette Carlson (M) Borås 
2e vice ordförande  Ulf Dahlberg (S) Mark 
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Linda Bergholtz, Administrativ chef 
linda.bergholtz@borasregionen.se 
Telefon: 0729-649697 

Val av adjungerade ledamöter 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag 
 

 

Ärendebeskrivning 
Enligt förbundsordningen äger partier som ej är representerade i Direktionen genom 
medlemskommunernas representation rätt att adjungeras då minst 3 % av det sammantagna 
röstetalet i de åtta medlemskommunerna erhållits vid senaste kommunfullmäktigevalet eller då parti 
erhållit minst 12 % av röstetalet i en enskild kommun.  
 
De partier som äger rätt att adjungeras är Vänsterpartiet, Nya Ulricehamn samt Liberalerna.  
 
Anmodan om att utse förslag till adjungerad ledamot har skickats till partierna. Samtliga partier har 
inkommit med svar.  
 
Valberedningens förslag 
 

Vänsterpartiet Stefan Lindborg  
Nya Ulricehamn Mikael Levander  
Liberalerna Anna Svalander  

Expedieras till 
Vänsterpartiet 
Nya Ulricehamn 
Liberalerna 
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Linda Bergholtz, Administrativ chef 
linda.bergholtz@borasregionen.se 
Telefon: 0729-649697 

Val av beredningar samt Advisory Board Navet science center 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag 
 

 

Ärendebeskrivning 
Enligt förbundsordningen beslutar Direktionen om sina berednings- och andra arbetsformer. Enligt 
beslut i Direktionen 2015-02-27 ska beredningen för Välfärd och Kompetens har nio platser varav två 
från Borås Stad och övriga medlemskommuner en plats per kommun. Beredningen för hållbar 
utveckling Sjuhärad, BH7, ska ha nio platser varav två från Borås Stad och övriga medlemskommuner 
en plats per kommun samt Varbergs kommun en adjungerad plats. 
 
2019-02-05 beslutades att adjungerade ledamöter ska ha rätt till adjungerad plats/insynsplats i 
beredningarna. 
 
Enligt beslut i Direktionen 2022-09-16 ska två representanter från Direktionen ingå i Advisory Board 
Navet science center.  
 
Valberedningens förslag 
 

Beredning Välfärd och Kompetens   
Ordförande Bengt Hilmersson (C) 
Vice ordförande Klas Redin (S) 
Bollebygd Daniel Persson (SD) 
Borås Niklas Arvidsson (KD) 
Borås Anna Svalander (L) 
Herrljunga Mats Palm (S) 
Mark Ulf Dahlberg (S) 
Svenljunga Patrik Harrysson (S) 
Tranemo Niklas Gardewik (M) 
Ulricehamn Klas Redin (S) 
Vårgårda Bengt Hilmersson (C) 
Adjungerad ledamot Stefan Lindborg (V) 
Adjungerad ledamot Mikael Levander (NU) 
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Beredning Hållbar utveckling Sjuhärad, BH7   
Ordförande Annette Carlson (M) 
Vice ordförande Ulf Rapp (S) 
Bollebygd Ulf Rapp (S) 
Borås Annette Carlson (M) 
Borås Kerstin Hermansson (C) 
Herrljunga Gunnar Andersson (M) 
Mark Tomas Ekberg (M) 
Svenljunga Johan Björkman (M) 
Tranemo Driton Bilalli (S) 
Ulricehamn Wiktor Öberg (M) 
Vårgårda Tony Willner (S) 
Varberg, adjungerad ledamot Varberg utser representant 
  
  
Advisory Board Navet science center Patrik Harrysson (S) 
 Niklas Gardewik (M) 
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Linda Bergholtz, Administrativ chef 
linda.bergholtz@borasregionen.se 
Telefon: 0729-649697 

Val av poster utanför förbundet 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag 
 

 

Ärendebeskrivning 
Direktionen ska utse ledamöter till ett antal poster utanför förbundet.  
 
Valberedningens förslag 
 

Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland, BHU  Ulf Olsson (S) 
 Annette Carlson (M) 
 Ulf Dahlberg (S) 
 Bengt Hilmersson (C) 
  
VästKoms styrelse  Ulf Olsson (S) 
 Annette Carlson (M) 
 Ulf Dahlberg (S) 
 Bengt Hilmersson (C) 
  
Samrådsorganet, SRO Ulf Olsson (S) 
 Bengt Hilmersson (C) 
  
Styrelsen för Mediapoolen   
Ledamot Johan Björkman (M) 
Ledamot Tony Willner (S) 
Ersättare Kerstin Hermansson (C) 
Ersättare Driton Bilalli (S) 
  
Styrelsen för Gryning Vård AB   
Ledamot Avvaktar besked från socialcheferna 
Lekmannarevisor Boris Preijde (M) 
  
Ägarråd Gryning Vård AB   
Ledamot Bengt Hilmersson (C) 
Ersättare Mats Palm (S) 
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Stämmoombud VästKom   
Ledamot Tony Willner (S) 
Ersättare Kerstin Hermansson (C) 
  
Stämmoombud Mediapoolen  
Ledamot Wiktor Öberg (M) 
Ersättare Ulf Dahlberg (S) 
  
Stämmoombud Gryning Vård AB   
Ledamot Bengt Hilmersson (C) 
Ersättare Mats Palm (S) 
  
Västra Stambanegruppen  
Ledamot Annette Carlson (M) 
Ersättare Patrik Harrysson (S) 
  
Stråksamverkan Göteborg-Borås Ulf Olsson (S) 
 Annette Carlson (M) 
  
Politisk samrådsgrupp Naturbruk Tony Willner (S) 
  
Ledningsrådet för Naturbruk Tommy Fock, tjm Barn och 

utbildningschef Svenljunga kommun 
  
Politisk beredningsgrupp medicintekniska produkter, MTP Mats Palm (S) 
  
Stiftelsen Espira  Linda Bergholtz, tjm 

 

Expedieras till 
Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland, BHU 
VästKom 
Mediapoolen 
Gryning Vård AB 
Västra Stambanegruppen 
Västra Götalandsregionen 
Stiftelsen Espira 
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Linda Bergholtz, Administrativ chef 
linda.bergholtz@borasregionen.se 
Telefon: 0729-649697 

Arvoden och övriga ersättningar till förtroendevalda  

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag 
 

 

Ärendebeskrivning 
Enligt förbundsordningen ska valberedningen bereda ersättningsbestämmelser för förtroendevalda 
och revisorer. Direktionen beslutade 2015-09-18 om arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
utifrån en grundnivå (GN) med årlig uppräkning. Grundnivån följer Borås Stads bestämmelser om 
ersättningar till kommunens förtroendevalda och Boråsregionen följer Borås Stads uppräkning.  
 
Valberedningen föreslår att beslutet från 2015 ligger till grund för arvoden och ersättningar under 
innevarande mandatperiod men föreslår Direktionen att initiera en översyn av gällande 
arvodesreglemente under 2023. Förslag till arvoden och ersättningar för 2023 redovisas i bilaga. 

Beslutsunderlag 
Arvoden och övriga ersättningar 2023 
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Arvoden och övriga ersättningar 2023 

Allmänna bestämmelser  

För bestämning av årsarvodenas storlek relateras dessa till en grundnivå (GN). Grundnivån för 2023 
är 64 854 kronor utifrån Borås Stads bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda. 
 
Grundnivån räknas upp inför varje kalenderår inom mandatperioden. Boråsregionen följer Borås 
Stads uppräkning.  

Årsarvoden  

Årsarvode utgår till Direktionens presidium, ordförandena i förbundets beredningar samt 
förtroendevalda revisorer.  
 
Direktionens Presidium       2023    
Ordförande    0,35 av GN 22 699 kr   
1:e vice ordförande  0,26 av GN 16 862 kr   
2:e vice ordförande  0,26 av GN 16 862 kr   
 
Beredningarnas ordförande  0,26 av GN 16 852 kr   
Revisorer   0,045 av GN   2 918 kr    
 
Årsarvodena inkluderar sammanträdes/-förrättningsersättning. 

Sammanträdesarvode  

För Direktionens, Beredningarnas och Navet Advisory Boards sammanträden utgår för 
sammanträdesarvode, inkl. restid, som varar:  
         2023  

• Högst 4 timmar  0,014 av GN     908 kr   

• Mer än 4 timmar   0,022 av GN     1 427 kr   
   

Reseersättning och traktamente  
Reseersättning utgår enligt gällande reglemente och bilersättningsbestämmelser.  
 

Förlorad arbetsinkomst 
Ersättning utgår med belopp per timma som baseras på den faktiska inkomstförlusten. Den 
förtroendevalde är skyldig att vid anmodan styrka förlusten.  
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för högst åtta timmar per dag. Om förtroendevald med 
schemalagd arbetstid med intyg från arbetsgivaren visar att arbetsinkomst förlorats för mer än åtta 
timmar utgår ersättning även för denna tid. Intyg om detta ska lämnas samtidigt med begäran om 
ersättning.  
 
Storleken på ersättning för förlorad arbetsinkomst grundas på i förväg inlämnad löneuppgift. Uppgift 
lämnas vid första ersättningsbegäran för varje kalenderår samt vid inkomstförändring. Retroaktiv 
justering av belopp kan inte ske.  
 
Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslön divideras med 165.  
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För egenföretagare grundas ersättningens storlek på inlämnad uppgift om styrkt månadsinkomst 
eller på schablonberäknad årsinkomst om 40 % av GN. Valberedningen prövar i varje enskilt fall 
rätten att använda schablonberäknad inkomst. Med egenföretagare avses person som har F-
skattsedel.  

 
I de fall den förtroendevalde uppbär arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning utgår 
ersättning med det belopp den förtroendevalde går miste om pga. sitt uppdrag. Begärt belopp ska 
styrkas med intyg eller motsvarande från ansvarig kassa. För försäkringskassans godkännande av 
fullgörande av uppdrag under pågående sjukskrivning ansvarar den förtroendevalde.  
 

Övriga ersättningar 
Ersättning utgår till Direktionens ledamöter, ersättare och adjungerade eller annan för deltagande i 
regionala beredningar, styrgrupper mm i de fall Direktionen utsett representanten och under 
förutsättning att ersättning inte utgår från annan huvudman.  
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Karin Björklind, Regionutvecklare 
karin.bjorklind@borasregionen.se 
Telefon: 0766-08 41 12 

Åtgärdsvalsstudie Väg 27, Kilakorset (väg 154) - Länsgränsen 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet 
 

Ärendebeskrivning 
Boråsregionen har tagit emot remissen över ÅVS väg 27, där sista datum för yttrande är den 31 
januari 2023. Kommunerna har ombetts att skicka in yttrande till Boråsregionen 2022-12-20. Ett 
förslag till yttrande har utarbetats och stämts av med kommunernas tjänstepersoner. 
 
Bakgrund 
Trafikverket har genomfört en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 27 mellan korsningen med väg 154 
(Kilakorset) och länsgränsen mellan Västra Götalands och Jönköpings län. I samband med uppstarten 
av studien inkluderades även sträckan mellan Aplaredsmotet och korsningen med väg 154 
(Kilakorset) med fokus på hållplatsåtgärder. 
  
Aktuell åtgärdsvalsstudie prioriterades av Västra Götalandsregionen (VGR) för genomförande under 
perioden 2019–2021 efter förslag från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. I projekt-
direktivet för studien från Västra Götalandsregionen beskrivs trafiksäkerhet, kollektivtrafikens behov, 
godstrafikens behov, landskap och barriäreffekter samt omgivningspåverkan som aspekter som 
behöver beaktas inom åtgärdsvalsstudien.  
 
Åtgärdsvalsstudien ska fungera som underlag för beslut om fortsatt hantering avseende åtgärder på 
väg 27 på sträckan. För eventuella framtida större ombyggnader av väg 27 är det VGR som beslutar 
om dessa i samband med revideringar av regional plan. De av Trafikverket nu framtagna 
kostnadsunderlagen och effektbedömningarna kan utgöra underlag i kommande 
prioriteringsprocesser.  
 
På delsträcka 1 (Aplared – Kilakorset) har Svenljunga kommun i juli 2022 påbörjat detaljplanearbete 
gällande batterifabrik i Lockryd. Hur den planerade etableringen kommer att påverka trafikflöde och 
kapacitet på väg 27 är vid slutförandet av denna åtgärdsvalsstudie inte utrett i detalj. Trafikverket har 
för avsikt att genomföra en fördjupad utredning med fokus på trafikupplägget vid Lockryd. 
Trafikverkets bedömning är att nuvarande och framtida kapacitet på väg 27 klarar en tillkommande 
etablering av en batterifabrik i Lockryd. Det övergripande syftet med de åtgärder som studerats är 
att rädda liv, förhindra allvarliga personskador och att förbättra möjligheten att välja hållbara 
transportslag. Samtidigt ska alla transportslags tillgänglighet till målpunkter bibehållas och en hållbar 
samhällsutveckling främjas.  
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Tidigare åtgärdsvalsstudier och utredningar som genomförts utmed den aktuella vägsträckan har 
beaktats och fungerat som underlag för studien. De åtgärder som föreslås inom studien bedöms inte 
motverka den planerade utbyggnaden av industriområdet i Lockryd.  
 
Boråsregionens synpunkter 
Boråsregionen ställer sig bakom yttrandena från Borås, Svenljunga och Tranemo kommuner, vilka 
biläggs. Dessutom vill förbundet komplettera med följande: 
 
Efter studiens genomförande har förutsättningarna för analyserna av trafikmängder och personresor 
förändrats. Etableringsplanerna för en batterifabrik i Lockryd har gett en hög efterfrågan från andra 
företagsetableringar och kommunerna i stråket planerar nu för att möjliggöra ytterligare 
verksamhetsområden utmed väg 27. Ytterligare en effekt är att efterfrågan på bostäder har ökat 
markant.  
 
Inom Västra Götalandsregionen är etableringar av företag som stödjer den gröna omställningen högt 
prioriterat. Det genomförs stora satsningar inom många områden, såsom utbildningar och andra 
planeringsinsatser, för att ge dessa företag bästa förutsättningarna att verka inom regionen. 
 
Med utgångspunkt från de nya förutsättningarna önskar förbundet att Trafikverket: 

• Påbörjar fördjupade utredningar med ökade trafikmängder för att särskilt studera 
anslutningspunkterna till väg 27  

• Genomför åtgärder för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet inom Trafikverkets 
rådighet i enlighet med åtgärdsförslagen i studien 

• Omgående anlägger faunastängsel och barriärbrytande åtgärder mellan Tranemo och 
Gislaved inom nationell transportinfrastrukturplan 

• Tillsammans med Västtrafik utreder behovet av infrastrukturåtgärder och hållplatslägen för 
kollektivtrafiken enligt nya behov och förutsättningar 

• Omgående genomför föreslagna åtgärder inom nationell transportinfrastrukturplan för att 
möjliggöra öppnandet av nya stationer utmed kust- till kustbanan i Hillared, Länghem och 
Grimsås, beskrivna i ÅVS:en för Kust till kustbanan. 

• Tillsammans med Boråsregionen, Västra Götalandsregionen och Västtrafik deltar i arbetet 
med utredningar och analyser om både personresor och godstransporter ur ett regionalt och 
länsövergripande perspektiv. 

• Aktivt arbetar för att minska kostnader för infrastrukturåtgärder 

Beslutsunderlag 
• Huvudrapporten  
• Bilagorna 1-4 är en fördjupning och utförligare beskrivning av åtgärdsförslag 
• Bilaga 5 är en kartöversikt över föreslagna åtgärder per delsträcka 
• Bilaga 6 är deltagarlista från workshop 
• Bilaga 7 beskriver översiktligt de brister som diskuterades under workshopen 
• Bilaga 8 är en utvärdering per delsträcka 
• Bilaga 9 innehåller bortvalda åtgärder 
• Bilaga 10 är resultat från ENVA kalkyl mötesfri väg 
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Bilagor avseende Klimatkalkyl och SEB (samlad effektbedömning) läggs till i ett senare skede (bilagor 
11-14) inför ÅVS:ens slutversion. 
 
Bilagor 
Yttrande Borås Stad  
Yttrande Svenljunga kommun 
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Sammanträdesdatum 

2022-12-05 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 476 Dnr KS 2022-008063.1.1.0 

Svar på Remiss åtgärdsvalsstudie väg 27, Kilakorset 
(väg 154) - länsgräns, Svenljunga och Tranemo 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att en ny hållplats i Aplared prioriteras 
och att hela trafikökningen i stråket bör beaktas framöver. 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har genomfört en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 27 mellan 
korsningen med väg 154 (Kilakorset) och länsgränsen mellan Västra Götalands 
och Jönköpings län. Åtgärdsvalsstudier är en metod för att utreda förändringar 
av trafiken som används både av Trafikverket, regioner och av kommuner. 
Trafikverket kräver att alla åtgärder som planeras längs med det statliga vägnätet 
ska utredas enligt ÅVS-metoden. Eftersom Borås Stad är en av intressenterna 
som påverkas får staden nu tillfälle att yttra sig i arbetet. 
 
Studien ska fungera som underlag för beslut om fortsatt hantering av åtgärder 
på väg 27 för sträckan mellan kilakorset och länsgränsen. De framtagna 
förslagen, kostnadsunderlagen och effektbedömningarna kommer vara underlag 
till framtida prioriteringsprocesser och den regionala planen som är viktiga 
styrdokument som styr hur Trafikverket prioriterar den statliga infrastrukturen. 

Beslutsunderlag 

Remiss från Trafikverket över åtgärdsvalsstudie väg 27, Kilakorset (väg 154) – 
länsgränsen, 2022-10-24 



 

Kommunstyrelsen 

2022-12-12  
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§ 244 
Remiss: Åtgärdsvalsstudie väg 27 kilakorset 
(väg 154) – länsgräns Svenljunga och Tranemo 
kommun 
Diarienummer: KSF-2022-241      510 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar yttrande till Trafikverket enligt bilaga 1.  

Sammanfattning 
Svenljunga kommun ser positivt på den utförda åtgärdsvalsstudien (ÅVSen) och 
håller med om problematiken och behoven kring väg 27. Vägen är en funktionellt 
prioriterad väg för godstrafik, dagliga personresor, kollektivtrafik samt långväga 
personresor. Den är dessutom rekommenderad väg för farligt gods och ett 
riksintresse. Framkomligheten och säkerheten på väg 27 behöver förbättras i 
förhållande till dagens och framtida nyttjande.  

Eftersom åtgärdsvalsstudien berör en lång vägsträcka, har den delats in i tre 
geografiska delsträckor vid redovisning av åtgärdsförslag: 

• Delsträcka 1 – mellan Aplaredsmotet och Kilakorset  

• Delsträcka 2 – mellan Kilakorset och Tranemo 

• Delsträcka 3 – mellan Tranemo och länsgränsen till Jönköpings län 

Vägsträckan löper genom kommunerna Borås, Svenljunga och Tranemo. Studien 
inkluderar samtliga trafikslag som rör sig längs och tvärs väg 27.  

Sträckan mellan Kilakorset och Aplared tillkom i åtgärdsvalsstudien i samråd med 
Västtrafik i samband med Trafikverkets arbete med projektdirektivet under 2019. 

Studien undersöker åtgärdsbehov fram till omkring år 2040. Årtalen, som ska ses 
som ungefärliga, har satts till kort sikt 2022–2026, mellanlång sikt 2026–2033, lång 
sikt 2033–2040 eller senare. 

Om huvudinriktning mötesfri landsväg väljs, bör alla de åtgärder som föreslås inom 
studien och som genomförs innan vägplan för mötesfri landsväg upprättas, ta 
hänsyn till en framtida mittseparering.  
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Svenljunga kommun Paragraf 
§ 244 

Kommunstyrelsen 
2022-12-12 

 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

9 (31) 

I studien har kommunala mål beaktats utöver transportpolitiska och regionala mål. 
Svenljunga kommun har tre punkter i sin vision som kan anses relevanta för 
studien: 

• Vi bygger ett tryggt och hälsosamt samhälle för alla. 

• Vi jobbar för att erbjuda ett brett utbud av företag och arbetstillfällen samt ett 
bra kommunikationsnät. 

• Vi skapar en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. 

Svenljunga kommuns remissvar framgår av bilaga 1. 

Ekonomi 
Väg 27 ingår i det statliga regionala vägsystemet och åtgärder ska finansieras med 
medel från Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götalands län. I nuläget 
finns inte några särskilt utpekade pengar förutom vad som ryms inom potten ”i 
stråk” i regional plan. För åtgärdsförslag på kort sikt och medellång sikt är det 
därför i första hand tillgängliga medel inom potterna i regional plan som kan bli 

aktuella. För större åtgärder med en kostnad över 50 miljoner kronor måste 
prövning ske i kommande planrevideringar. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen arbetsutskott 21 november 2022. 
Arbetsutskottet gav samhällsbyggnadschef i uppdrag att ta fram ett yttrande till 
den 9 december som kan lyftas på kommunstyrelsens sammanträde den 12 
december. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-06 

Yttrande (bilaga 1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-21 § 209 

Begäran om yttrande från Trafikverket, 2022-10-24 

Åtgärdsvalsstudie (TRV 2019/63136), Väg 27, Kilakorset – länsgräns, 

Svenljunga och Tranemo kommun, Huvudstudie med bilagor, 2022-10-24 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 
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Svenljunga kommun Paragraf 
§ 244 

Kommunstyrelsen 
2022-12-12 

 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

10 (31) 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Yttrande (bilaga 1) 

Beslutet expedieras till 
Karin Björklind, Boråsregionen 

Boel Olin, Trafikverket 
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2022-12-06 

1 (2) 

Bilaga 1 

Remissvar gällande: åtgärdsvalsstudie Väg 27, 

Kilakorset – länsgräns 

Svenljunga kommun ser positivt på att en åtgärdsvalstudie (ÅVS) tagits fram för 

riksväg 27 där problematik, brister och behov lyfts. Man kan konstatera att 

förutsättningarna för åtgärdsvalsstudien förändrats under framtagandet av ÅVSen 

då Svenljunga kommun i samverkan med Boråsregionen påbörjat planläggning och 

förberedande arbete för etablering av en batterifabrik i Lockryd i anslutning till väg 

27. Trafikverket har inte kunnat ta hänsyn till detta i studien då de nya

förutsättningarna blivit kända i ett sent skede. Etableringen nämns dock i ÅVSen

och inför eventuellt genomförande av föreslagna åtgärder kommer hänsyn tas till

då aktuella förutsättningar. Svenljunga kommun noterar att Trafikverket gör

bedömningen att nuvarande och framtida kapacitet på väg 27 klarar en

tillkommande etablering av en batterifabrik i Lockryd. De åtgärder som föreslås

inom studien bedöms bidra positivt till den planerade utbyggnaden av

industriområdet i Lockryd. I dagsläget arbetar Svenljunga kommun med en

trafikutredning kopplad till detaljplan för industriområdet.

Svenljunga kommun hade önskat att man inte avslutat studien vid länsgränsen. Det 

är en brist att administrativa gränser sätter stopp för en sammanhängande 

planering.  

Svenljunga kommun ser gärna att riksväg 27 blir en mötesfri väg. En mötesfri väg är 

en självklar målbild i detta funktionellt prioriterade stråk. 

Delsträcka 1 – mellan Aplaredsmotet och Kilakorset 

Svenljunga kommun ser det som troligt att denna sträcka inom de närmaste åren 

kommer att få helt nya förutsättningar. Åtgärder förknippade till denna sträcka 

kommer behöva anpassas till kommande förutsättningar.  

Separat utfart för buss vid Lockryds pendelparkering anses som en positiv 

utveckling men Svenljunga kommun skulle helst se en utbyggnad av en så kallad 

motorvägshållplats för den södergående kollektivtrafiken. Detta skulle möjliggöra 

större flexibilitet för ett eventuellt industriområde söder om väg 27. I anslutning till 

infarten till kommande exploateringsområde i närheten av Kilarondellen anser 

kommunen att kollektivtrafiken måste kompletteras med en större busshållplats 

Protokollsbilaga kommunstyren 2022-12-12, § 244
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2 (2) 

alternativt flytta byteshållplatsen till detta läge där den naturligt stora strömmen 

av passagerare kommer ha sin sysselsättning. 

ÅVSen föreslår att busshållplatser ska stängas med anledning av lågt resandeantal. 

Avstånden till nästa busshållplats blir emellertid långt, särskilt i fallet med 

stängning av Sågbackens hållplats. Bostadsområdet Sandsjön skulle behöva bättre 

möjlighet till kollektivtrafik, inte sämre. Anledningen till det låga antalet resande 

beror till stor del på att hållplatsen idag inte är tillgänglig. Svenljunga kommun 

anser att hållplatsen ska tillgängliggöras på ett bra sätt istället för att stängas. 

Sandsjöområdet har under de senaste 10 åren gått från att vara ett område med 

fritidshus till ett omvandlingsområde med  tätortskaraktär och hög andel 

åretruntboende. Då förutsättningarna är gynnsamma för en helhetslösning med en 

redan etablerad tunnel under väg 27 bör denna åtgärd prioriteras och hållplatsen 

ska hållas öppen. 

 

 Delsträcka 2 – mellan Kilakorset och Tranemo södra infart - Svenljunga kommun ser 

alternativ enligt bilaga 2B, mötesfri väg med möjlig hastighetshöjning, som det 

mest lämpliga alternativet. Detta skulle bidra till säkrare passager utmed väg 27 

vilket skulle uppmuntra resande med buss då korsande av väg 27 kan undvikas.  

 

Delsträcka 3 – mellan Tranemo södra och länsgränsen  

Svenljunga kommun har inte så mycket att erinra på denna sträcka. Det hade varit 

önskvärt att Trafikverket fortsatt ÅVSen på andra sidan länsgränsen för att få med 

ett helt stråk. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Svenljunga kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
2022-12-21 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 1 
 
 

§ 182 REMISS- ÅVS Väg 27, Kilakorset (väg 154) - länsgräns, 
Svenljunga och Tranemo kommun KS/2022:488 

Allmänna utskottets beslut 
• Godkänner remissvar för ÅVS väg 27 från väg 154 till länsgräns. 

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
Trafikverket har tagit fram ett förslag på åtgärdsvalstudie (ÅVS) för riksväg 27, från 
Aplaredsmotet till länsgränsen mot Jönköpings län. Remiss för denna har skickats till 
berörda kommuner och kommunalförbundet Boråsregionen ska skicka ett samlat svar. 

ÅVSen redovisar den problematik som Trafikverket uppmärksammat på vägsträckan, samt 
alternativ för att lösa detta. 2019 startade Trafikverket upp arbetet med denna ÅVS och har 
bland annat haft workshop med berörda kommuner för att samla in och förstå problemen 
och behoven med vägsträckan. 

I ÅVSen presenteras lösning för sträckan Aplaredsmotet – Kilakorset att två hållplatser ska 
stängas, ev öppna en ny i Aplared och bygga ett påkörsfält från Lockryd bytespunkt. Två 
alternativ presenteras för sträckan Kilakorset – Björsdamm (Tranemo södra infart) där den 
ena är säkerhetshöjande åtgärder men behålla den utformning som finns idag. Det andra 
alternativet är en s.k. 2+1 väg och ökad hastighet till 100km/h. För sträckan mellan 
Björsdamm – länsgränsen föreslås viltstängsel, stänga några mindre påfarter, samt räfflingar 
i asfalten. 

Tranemo kommuns remissvar förespråkar 2+1 väg. 

Barnkonventionen  
ÅVSen lyfter alternativ för att göra korsning av väg 27 säkrare, vilket till stor del består av 
skolungdomar. Tranemo kommuns svar kommer förespråka den lösning som bedöms 
säkrare för passering av vägen. 

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan sker till följd av svarande på remissen. 
 
Jämställdhet- och rättighetsanalys 

ÅVSen syftar till att förbättra resandet med kollektivtrafik, vilket påverkar barn, ungdomar 
och kvinnor i större utsträckning än vuxna män.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Allmänna utskottet 
2022-12-21 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-03 
HUVUDRAPPORT ÅVS väg 27 från väg 154 till länsgräns 221020 
Remissvar ÅVS väg 27 från väg 154 till länsgräns 

Föredragning och debatt 
Samhällsplanerare Robin Uhlman föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
Boråsregionen (info@borasregionen.se) 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Remissvar ÅVS väg 27 från väg 154 till länsgräns 

Slutinstans 
Allmänna utskottet 

Status  
Avslutat 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Robin Uhlman 
Samhällsplanerare 
Datum: 2022-11-03 
Dnr: KS/2022:488 
 
 
 

Remissvar gällande: ÅVS väg 27 från väg 154 till 
länsgräns/Dokumentbeskrivning/ 
 

Sammanfattning: 

Tranemo kommun ser positivt på den utförda ÅVSen och håller med om 
problematiken och behoven kring riksväg 27. Vägen är ett prioriterat 
kollektivtrafikstråk, farligt godsled och ett riksintresse, framkomligheten och 
säkerheten behöver vara bättre på den. 

Slutsatsen att vägen i nuvarande utformning klarar av den ökade trafiken vid en 
etablering i Lockryd håller vi inte med om. Den potentiella etableringen består av 
3000 direkta arbetstillfällen och sedan ett okänt antal indirekta arbetstillfällen. 
Om väg 27 inte byggs ut till en mötesfri landsväg (2+1 väg) bedömer vi att den 
kan bli en flaskhals i stråket. 

Angående delsträcka 2 ser Tranemo kommun att det enda hållbara alternativet är 
2B, dvs mötesfri landsväg. Att inte bygga ut riksväg 27 från Kilakorset till 
Tranemo (och vidare till Gislaved i framtiden) till 2+1 väg kommer snabbt att 
göra vägen underdimensionerad och farlig. Vi ser att trafiken ökar, den tunga 
trafiken ökar och de riktade insatser som sker i området kommer få dessa att öka 
mer. 

Områden utmed sträckan där det sker mycket korsande av vägen utav 
skolungdomar behöver säkras upp snarast. Detta kan inte vänta till eventuell 
utbyggnad år 2033 och behöver ske snarast. 

 

Remissvar från Tranemo kommun gällande åtgärdsvalstudie riksväg 27 från 
Trafikverket: 

Tranemo kommun är positivt inställda till att en åtgärdsvalstudie (ÅVS) har 
tagits fram för riksväg 27 där problematik, brister och behov lyfts. Det är 
beklagligt att studien bara gjorts fram till länsgränsen. Detta är en återkommande 



 
 
 
brist där osynliga gränser sätter stopp för en sammanhängande planering. 
Riksväg 27 sträcker sig förbi länsgränsen och eventuell problematik stannar inte 
vid denna osynliga gräns. Om viltstängsel bedöms behövas på Västra Götalands 
läns sida, kan det rimligtvis också behövas på Jönköpings läns sida. 

Målen för ÅVSens åtgärder, att öka trafiksäkerhet och framkomlighet, står 
Tranemo kommun bakom. Vi ställer oss tveksamma till slutsatsen att befintlig 
kapacitet klarar av en etablering i Lockryd. Vid de uppskattade 3000 
arbetstillfällena vid en etablering av batterifabrik, bedömer vi att kapaciteten inte 
är tillräcklig i dagsläget. Dessutom bör frågan lyftas om kapaciteten på vägarna 
som leder till riksväg 27, exempelvis länsväg, 154 och 156 som kommer se ökad 
belastning till följd av detta. 

Tranemo kommun ser att riksväg 27 blir mötesfri väg ända från Borås till 
Gislaved. Med mötesfria vägar i båda ändarna blir detta en självklar målbild för 
en helhet i detta prioriterade stråk. 

Delsträcka 1 – mellan Aplaredsmotet och Kilakorset – har Tranemo kommun 
inte mycket att erinra. Att korta ned restiden för bussar är positivt och kan göra 
kollektivtrafiken mer attraktiv, men färre hållplatser påverkar också möjligheten 
att få människor att resa hållbart. 

Delsträcka 2 – mellan Kilakorset och Tranemo södra infart - Tranemo kommun 
ser alternativ 2B (mötesfri väg) som det mest lämpliga alternativet. Detta skulle 
bidra till säkrare passager utmed väg 27 vilket skulle uppmuntra resande med 
buss då korsande av väg 27 kan undvikas. Den föreslagna vägrenssepareringen 
på sträckan M1 skulle samtidigt uppmuntra till hållbart resande i form av gång 
och cykel.  

Flera busshållplatser föreslås stängas i alternativ 2B med anledning av lågt 
resandeantal. Avstånden till nästa busshållplats blir emellertid långt, särskilt i 
fallet av stängning av både Holm och Platö. Vi ser att hållplats Holm inte stängs 
utan att hållplatsen säkras upp och fortsatt kan användas. Ett viktigt steg i att få 
människor att resa hållbart är att vara tillgängliga. Även om resandetalet är lågt 
idag försvåras arbetet med att få personer att resa hållbart i framtiden när 
hållplatser stängs och tillgängligheten försämras. Längre avstånd till hållplatser 
kan också innebära att fler studenter behöver åka med kommunens skoltrafik, 
vilket ger ett sämre underlag för den vanliga kollektivtrafiken. 

Trafikerade korsningar behöver ha planskilda korsningar, särskilt i fallet vid 
Tingarör. Hänsyn behöver tas till vilka det är som korsar vägen, inte bara till 
antalet. Det är främst skolungdomar som korsar vägen och gångpassagerna 



 
 
 
duger inte som lösning. Vägen är tungt trafikerad vid de tider som 
skolungdomar korsar vägen. Gångpassage där personer behöver ”gå förbi” 
hållplatsläget för att sedan gå tillbaka till hållplatsen kommer öka risken att 
gångpassagen inte används (enligt figur 1 i bilaga 2A). Om gångpassage trots allt 
ska användas bedömer Tranemo kommun, i enlighet med vad som nämns i 
bilaga 2A, att hållplatserna placeras mitt emot varandra och gångpassage kan få 
en lämpligare placering.  

Delsträcka 3 – mellan Tranemo södra och länsgränsen – det är beklagligt att 
studien inte kunnat samordnas med Trafikverket syd för att kunna innefatta 
även sträckan från länsgränsen till Gislaved. I remissen föreslås främst 
viltstängsel utmed delsträcka 3 och detta är ett problem som inte slutar tvärt vid 
länsgränsen. En del av problematiken är det gränsöverskridande samarbetet vad 
gäller riksväg 27 och bör ha berörts i studien. 

Tranemo kommun ser att även delsträcka 3, och vidare till Gislaved, behöver bli 
mötesfri väg för att kunna möta framtidens behov. Riksväg 27 är mötesfri väg i 
de andra ändarna och detta skulle behövas för att skapa ett sammanhängande 
stråk. 

Det lyfts att föreslagna åtgärder i delsträcka 3 bidrar negativt till våra 
kommunala mål, detta motsätter vi oss och tycker att den delen av stycket bör tas 
bort. 

 

Läget har förändrats sedan arbetet med ÅVSen inleddes och vi ser inte att 
tillräcklig hänsyn tas till eventuell etablering av batterifabrik i Lockryd. Risken 
med detta är att ÅVSen kan bli inaktuell snabbare än i andra fall. 

 

 

Robin Uhlman 

Samhällsplanerare 



Anmälningsärenden 
Direktionen 
Ärende: 14 

Datum: 2023-01-20 
Sida 1 (2) 

 
Anmälningsärenden 2023-01-27 
 
Inkomna handlingar  
 

Datum Avsändare  Ärende  
221205 1. Herrljunga kommun Handlingsplan psykisk hälsa 
221206 2. Nya Ulricehamn Adjungerad ledamot Direktionen 
221206 3. Södra hälso- och 

sjukvårdsnämnden 
Ledamöter DPS 

221208 4. Marks kommun Samverkansavtal digitala hjälpmedel 
221212 5. Högskolan Borås Rekvisition Återvunnen betong som bädd för elledningar 
221216 6. Tranemo kommun Val av revisor 
221216 7. Tranemo kommun Val av ledamot och ersättare Direktionen 
221219 8. Borås Stad Remiss ÅVS väg 27 
221219 9. Södra Hälso- och 

sjukvårdsnämnden 
Beslut gällande konceptet Matkassen 

221220 10. Vårgårda kommun Reviderad ansökan Moving out 
221220 11. Borås Stad Remiss ÅVS väg 27 
221220 12. Svenljunga kommun Remiss ÅVS väg 27 
221221 13. Liberalerna Adjungerad ledamot Direktionen 
221216 14. Tranemo kommun Ledamot och ersättare DPS 
221221 15. Borås Stad Ledamot och ersättare DPS 
221221 16. Ulricehamns kommun Val av ledamot och ersättare Direktionen samt revisor 
221221 17. Ulricehamns kommun Ledamot och ersättare DPS 
221221 18. Styrelsen för Habilitering & 

Hälsa 
Ledamot och ersättare DPS 

221222 19. Vårgårda kommun Val av ledamot och ersättare Direktionen samt revisor 
221222 20. Tranemo kommun Remiss ÅVS väg 27 
221222 21. Svenljunga kommun Ledamot och ersättare DPS 
221222 22. Fyrbodals kommunalförbund Reviderade ägardokument Gryning Vård AB 
221222 23. Gryning Vård AB Styrelseprotokoll 2022 
221223 24. Södra Älvsborgs Sjukhus Lägesrapport Projekt Skene Närsjukhus 
221227 25. Göteborgsregionen Reviderade ägardokument Gryning Vård AB 
221229 26. Borås Stad Val av ledamot och ersättare Direktionen samt revisor 
221229 27. Borås TME AB Slutrekvisition Hemester i Boråsregionen 
230102 28. Svenljunga kommun Val av ledamot och ersättare Direktionen 
230102 29. Herrljunga kommun Val av ledamot och ersättare Direktionen 
120109 30. Göteborgsregionen Val av styrelseledamöter samt lekmannarevisor Gryning Vård AB 
230110 31. Herrljunga kommun Val av revisor 
230111 32. Varbergs kommun Val av adjungerad ledamot och ersättare 
230112 33. Vårgårda kommun Samverkansavtal digitala hjälpmedel 
230113 34. Ulricehamns kommun Inriktningsdokument ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 
230113 35. Bollebygds kommun Inriktningsdokument ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 
230113 36. Bollebygds kommun Samverkansavtal digitala hjälpmedel 
230113 37. Skaraborgs 

kommunalförbund 
Avsiktsförklaring regional kompetensförsörjning i Västra 
Götaland 

230113 38. Skaraborgs 
kommunalförbund 

Reviderade ägardokument Gryning Vård AB 

230116 39. Gryning Vård AB Styrelseprotokoll 221215 
230117 40. Creative Cluster Rekvisition Creative Innovation 
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Expedierade handlingar  
 

Datum Mottagare  Ärende  
221216 41. VästKom Remissvar samverkansavtal familjecentraler 
221219 42. Medlemskommunerna Direktionsprotokoll 2022-12-09 
221220 43. Mediapoolen Fyllnadsval 
221220 44. Gryning Vård AB Reviderade ägardokument 
221220 45. Beredningen hållbar utveckling Avsiktsförklaring regional kompetensförsörjning i Västra 

Götaland 
221221 46. Medlemskommunerna Verksamhetsplan och budget 2023 
221221 47. VästKom Samverkan med Västra Götalandsregionen efter politisk 

omorganisation 
230110 48. Medlemskommunerna Delårsbokslut 2022 samt revisionsrapport 
230118 49. Länsstyrelsen Uppgifter gällande den regionala avfallsplanen enligt NFS 

2020:6 
230120 50. Västra Götalandsregionen Nominering av ledamot regionala Strukturfondspartnerskapet 

Västsverige 
 
Delegationsbeslut  
 

Datum  Beslut  Delegat  
221205 51. Anställning pedagog Verksamhetschef Navet science center 
221205 52. Konsultavtal gemensam avfallsplan, Ekovera Enhetschef Regional utveckling 
221205 53. Konsultavtal Kartläggning klimatpåverkan, Point AB Enhetschef Regional utveckling 
221206 54. Samarbetsavtal Navet – Herrljunga kommun Verksamhetschef Navet science center 
221209 55. Samarbetsavtal Navet – Ulricehamns kommun Verksamhetschef Navet science center 
221212 56. Avtal Marks kommun – Medarbetarcentrum Verksamhetschef Medarbetarcentrum 
221215 57. Samarbetsavtal Navet – Svenljunga kommun Verksamhetschef Navet science center 
221219 58. Samverkansavtal APL/LIA och Praktikplatsen.se. 

Göteborgsregionen 
Enhetschef Välfärdsutveckling 

230112 59. Avtal Borås Stad – Medarbetarcentrum Verksamhetschef Medarbetarcentrum 
230116 60. Anställning pedagog Verksamhetschef Navet science center 
230116 61. Processledare LMR för palliativ vård, VästKom - 

Närvårdskontoret 
Förbundsdirektör 

230119 62. Avtal Borås Stad – Medarbetarcentrum Verksamhetschef Medarbetarcentrum 
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