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Ärende

Bilaga

1. Fastställande av dagordning
2. Val av justerare
3. Information Remisser Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård samt
Hälso- och sjukvårdsavtalet, 10 min
4. Information Samhällsplanering och infrastruktur, 10 min
- Ny stambana, kopplingspunkt Kust- till kustbana
- Kollektivtrafiknod vid Landvetter flygplats
- Remiss regional infrastrukturplan Halland 2022-2033
5. Diskussion Risk- och väsentlighetsanalys inför 2022, 5 min

X

6. Beslut Fördelning delregionala utvecklingsmedel 2022, 10 min

X

7. Beslut Genomförande Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030

X

8. Beslut Delårsbokslut 2021

X

9. Beslut Sammanträdestider 2022

X

10. Beslut Fyllnadsval
11. Diskussion Inför DKR
12. Förbundsdirektör informerar
13. Övrig information
14. Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU
15. Anmälningsärenden

X

16. Övriga frågor
17. Nästa sammanträde 2021-12-10 kl 9.00-12.00
18. Delregionalt kollektivtrafikråd, DKR, kl 13-15
a. Information från Kollektivtrafiknämnden
b. Aktuellt från Västtrafik
c. Uppdatering av Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken
d. Utredning seniorkort, se bilaga
e. Återkoppling skrivelse om mobilitetsprocess
f. Målbild Tåg 2035 med delmål 2028

X

Värdering av risker/oönskade händelser 2021
4

8

12

16

Mycket stor
sannolikhet
3

6
Den digitala mötestekniken försvårar
sammanträden

9
Beslut på annan nivå försvårar Sjuhärads
tillväxt och utvecklingsplaner

Stor
sannolikhet

12
Sårbar organisation
utifrån ett kompetensperspektiv

Svårighet att följa upp
effekten av utvecklingsmedel
Brister i registrering av utvecklingsmedel
till följd av manuell hantering
2
Ej uppdaterad info om
förändrade lagar och regler

4
Brister i registrering och arkivering interna rutiner samt handlingar
från andra aktörer

Mindre
sannolikhet

6
Direktionen är oenig i sitt beslut

8
Intäktsbortfall på grund av minskade
uppdrag och avtal
Oväntade förändringar i statsbidrag
under pågående verksamhetsår

Brister i hantering av personuppgifter

Felaktiga pensionsprognoser
Navet: Rån och överfall
1

2

3

4

Osannolikt
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Ellen Lageholm, Regionutvecklare
ellen.lageholm@borasregionen.se
Telefon: 0732-052557

Fördelning av utvecklingsmedel 2022
FÖRSLAG TILL BESLUT
Direktionen beslutar att fördelning av delregionala utvecklingsmedel 2022 genomförs enligt
förslag

Sammanfattning av ärendet
Boråsregionen utlyser årligen utvecklingsmedel för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling
och tillväxt i Sjuhärad. En begränsad utlysning för 2022 har genomförts med sista ansökningsdag 27
augusti 2021. Pågående projekt inom områdena tillväxt, miljö och kultur som beviljats medel för
andra året 2021 har fått möjligheten att söka för år tre 2022. Boråsregionen har tagit emot 17
ansökningar för 2022.
Under våren 2021 tecknades en ny överenskommelse om delregionala utvecklingsmedel och
samverkan som grundar sig i den nya regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland som
beslutats för programperioden 2021–2030. Den nya överenskommelsen gäller för perioden 2021–
2024 och innebär att kommunalförbunden antar en mer processledande roll gentemot tidigare års
fokus på att stödja olika projekt. I samförstånd med Västra Götalandsregionen har
övergångslösningar inför 2022 tagits fram för att möjliggöra att projekten i enlighet med tidigare
inriktningsbeslut har möjlighet att avsluta som planerats.

Ärendebeskrivning
Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och
tillväxt i Sjuhärad enligt beslut 2014. Årets utlysning avser 2022 års utvecklingsmedel och
fördelningen sker enligt den behovsstyrda tillväxtmodellen som Direktionen beslutade att införa från
år 2020. Valet av att finansiera vissa insatser och inte andra ska baseras på de behov som finns i
regionens näringsliv samt hur insatserna ska bidra till att möta dessa. Uppdraget är en del av en
process med målet att öka tydlighet, målstyrning och ansvarsfördelning kopplat till
utvecklingsmedlen.
En begränsad utlysning för 2022 har genomförts med sista ansökningsdag 27 augusti 2021. Pågående
tillväxtprojekt inom områdena tillväxt och miljö som beviljats medel för år två 2021 har fått
möjligheten att söka för ett tredje och sista år. Beslut om fördelning av utvecklingsmedel för 2022
fattas av Direktionen 22 oktober 2021.
Boråsregionen har tagit emot 17 ansökningar för 2022 års utvecklingsmedel. Disponibelt belopp för
2022 års utlysning uppgår till 14 mnkr för tillväxtprojekt, 3 mnkr för miljöprojekt och 1 mnkr för
kulturprojekt. En ny överenskommelse om delregionala utvecklingsmedel och samverkan mellan
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Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden för perioden 2021 – 2024 som antogs i mars
2021 efter politiska överläggningar. Den nya överenskommelsen innebär att kommunalförbunden
ska anta en mer processledande roll gentemot tidigare års fokus på att stödja olika projekt. Det syftar
till att skapa en tät samverkan och dialog mellan regionen och kommunalförbundet så att
delregionala satsningar kan möta regionala och kommunernas behov kan möta regionens. En del av
överenskommelsen innebär att medel avsätts till processledning för samordning inom utpekade
områden. Fördelningen av delregionala utvecklingsmedel 2022 sker till externa samverkansprojekt
enligt förslag samt till processledning inom prioriterade målområden enligt antagna strategier.
Direktionens beslut avser delregionala utvecklingsmedel för år 2022. Direktionen kan bevilja
projektmedel till ett tredje och avslutande projektår enligt inriktningsbeslutet för år ett.
Projektmedel beviljas förutsatt att kommunalförbundets förutsättningar för finansiering inte ändras
samt att projektet arbetar i enlighet med ansökan, uppsatta mål och prioriterade insatser. Alla beslut
sker under förutsättning att Västra Götalandsregionen finansierar sin andel enligt överenskommelsen
mellan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.
Beloppet för disponibla utvecklingsmedel bygger enligt överenskommelsen på att regionala
utvecklingsmedel motfinansieras med motsvarande andel kommunala medel enligt
finansieringsprincipen 50/50 på totalen. Förslag till fördelning av delregionala utvecklingsmedel för
2022 innebär att en summa avsätts till externa samverkansprojekt och att en del avsätts till kostnad
för byggindex för utbyggnaden av E20, processtöd för genomförande av den delregionala
utvecklingsstrategin samt en reserv för att skapa en flexibilitet i regionala utvecklingssatsningar
under året.
Tabell: Sammanställning pågående utvecklingsprojekt som inkommit med ansökan för verksamhetsåret 2022

Område

Tillväxtprojekt
Miljöprojekt
Kulturprojekt
Byggindex E20,
processtöd, reserv

Antal Disponibelt
belopp
12
14 000 000 kr
3
3 000 000 kr
2
1 000 000 kr

Summa ansökt 2022

Förslag fördelning 2022

11 311 683
2 300 000
615 000

11 311 683
2 300 000
470 000
3 900 000

Pågående tillväxtprojekt som inkommit med ansökan för 2022
Insats: Innovation &
konkurrenskraft

Projektägare

Beslut 2021

Söker 2022

Smart Textiles & DOTank Center
Företagsrevitalisering i
Boråsregionen
Hållbart näringsliv

Högskolan i
Borås
Högskolan i
Skövde
Inkubatorn i
Borås
Creative Cluster

3 000 000

Creative Innovation

Kommentar

3 000 000

Förslag
fördelning
2022
3 000 000

780 000

777 500

777 500

År 3

377 750

377 750

377 750

År 3

850 000

850 000

850 000

År 3

År 3
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Insats: Stimulera
entreprenörskap och
nyföretagande
Drivhuset FRAMSTEG!
Ung Företagsamhet i
Älvsborg
Insats: Främja
tillgången av
finansiering för
tillväxt
Tillväxt och
finansiering för
ägarledda företag

Projektägare

Beslut 2021

Söker 2022

Kommentar

430 000

Förslag
fördelning
2022
430 000

Stiftelsen
Drivhuset i
Borås
Ung
Företagsamhet
Älvsborg
Projektägare

430 000
800 000

800 000

800 000

År 3

Beslut 2021

Söker 2022

Förslag
fördelning
2022

Kommentar

Connect Sverige
Region Väst

1 514 500

1 514 500

1 514 500

År 3

Insats:
Kompetensförsörjning

Projektägare

Beslut 2021

Söker 2022

Kompetensslussen II

Stiftelsen
Proteko
Miljöbron

2 100 000

Insats: Sjuhärads
attraktionskraft
Lokalekonomiska
analyser för stärkt
attraktionskraft
Sjuhärad
Hemester i
Boråsregionen
Affärsutveckling för
besöksnäring och event

7H Kompetens

År 3

Kommentar

1 920 000

Förslag
fördelning
2022
1 920 000

450 000

450 000

450 000

År 3

Projektägare

Beslut 2021

Söker 2022

Kommentar

Coompanion

391 000

331 000

Förslag
fördelning
2022
331 000

Borås TME AB

630 000

530 000

530 000

År 3

Näringsliv
Ulricehamn AB

660 933

330 933

330 933

År 3

År 3

År 3
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Pågående miljöprojekt som inkommit med ansökan för 2022
Miljöprojekt

Sökande

Beslut 2021

Söker 2022

HÅLL UT!

Miljöbron

300 000

Fossilfri Boråsregion

Boråsregionen
850 000
Sjuhärads
kommunalförbund
Boråsregionen
Sjuhärads
kommunalförbund

Miljöstrategisk
samverkan
Boråsregionen 2

Kommentar

300 000

Förslag
fördelning
2022
300 000

1 000 000

1 000 000

År 3

1 000 000

1 000 000

År 3

Kommentar

År 3

Pågående kulturprojekt som inkommit med ansökan för 2022
Kulturprojekt

Sökande

Beslut 2021

Söker 2022

Borås Art Biennal –
Moving Out
”Skimmer och
härvor i Viskans
vatten och marker”

Borås
Konstmuseum
Rydals museum/
Marks kommun

200 000

200 000

Förslag
fördelning
2022
200 000

270 000

415 000

270 000

År 3

År 3

Avvikelser från år 2021

Under år 2021 avslogs ansökan från SMART - Smart Industri Sjuhärad (2019/SKF0163) med
hänvisning till att beslut om utvecklingsmedel för detta projekt bereds av regionutvecklingsnämnden
Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsnämnd. För år 2022 inkom projektet inte med en
ansökan då regionutvecklingsnämnden finansierade projektet även detta år.
Projektet Regional traineeprogram för inom e-handel/logistik/IT (2019/SKF0169) har inte kunnat
starta upp som planerat med anledning av Covid-pandemin. Projektet har sökt och beviljats medel
för år 2020 samt 2021. Projektet har skickat in en skrivelse med information att de beslutat att
avbryta projektet och väljer att inte ansöka om medel för år 2022.
Projektet Borås Art Biennal – Moving Out (2020/SKF0101) är ett regionalt samarbete mellan Borås
konstmuseum, Vårgårda och Bollebygd. Projektägare för projektet har varit Borås konstmuseum
under åren 2020 och 2021. Till ansökan 2022 ansökte Vårgårda kommun om att vara projektägare för
projektets sista år.
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Ärendets gång
2021-07-07 - 2021-08-27 Utlysningsperiod
2021-10-06 BH7
2021-10-12 Presidium
2021-10-22 Direktion

Expedieras till
Borås Konstmuseum Teater Nu
Borås TME AB Ung Företagsamhet i Älvsborg
Connect Sverige Region Väst Ulricehamns kommun
Coompanion Sjuhärad ekonomisk förening
Creative C Innovation Hub Väst Ekonomisk förening
E-handelsstaden Borås ekonomisk förening
Högskolan i Borås
Högskolan i Skövde
Inkubatorn i Borås
Miljöbron
Marks kommun
Näringsliv Ulricehamn AB
Rydals museum
Science Park Borås
Stiftelsen Drivhuset i Borås
Stiftelsen Proteko
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Anna Laang, Enhetschef Regional utveckling
anna.laang@borasregionen.se
Telefon: 0732-001173

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021 – 2030
FÖRSLAG TILL BESLUT
Direktionen beslutar att fördela 3,5 mnkr av 2021 års delregionala utvecklingsmedel för att
samordna och genomföra Utvecklingsstrategi 2021 – 2030 tillsammans med Boråsregionens
medlemskommuner och Västra Götalandsregionen i samspel med regionens strategi VG2030

Ärendebeskrivning
I februari 2021 antogs den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) VG2030 för Västra Götaland. Den
nya strategin avser perioden 2021 – 2030 och syftet med strategin är att peka ut i vilken riktning
Västra Götaland ska utvecklas fram till 2030. Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande
strategi för det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Strategin pekar ut riktningen för hur Västra
Götaland ska utvecklas till 2030 och konkretiserar vad en sådan omställning innebär ur ett
ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.
Boråsregionen initierade en process 2020 för att diskutera och förankra regional samverkan i
samband med att förslaget till ny regional utvecklingsstrategi skickades ut i april samma år. Syftet var
att stärka det regionala utvecklingsarbetet kommande programperiod i nära dialog med
kommunerna och regionen. Processen har lett till ett ökat och fördjupat engagemang för regionala
utvecklingsfrågor i kommunerna och de nätverk som förbundet samordnar.
I juni 2021 antog Boråsregionens Direktion Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021 – en delregional
utvecklingsstrategi som samspelar med den regionala strategin. Den delregionala strategin har tagits
fram av kommunalförbundet i nära och bred dialog med de åtta medlemskommunerna samt externa
aktörer och samarbetspartner. Processen har skett i nära samarbete med Västra Götalandsregionen.
Överenskommelsen om delregionala utvecklingsmedel och samverkan mellan regionen och
kommunalförbunden för perioden 2021 – 2024 undertecknades i mars. Den syftar till att målen i den
regionala utvecklingsstrategin, regionens kulturstrategi och målen i Klimat 2030 ska uppnås.
Utvecklingsmedlen ska 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. Satsningarna ska även samordnas och knytas an med de regionala insatserna för
att bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle. Den nya överenskommelsen innebär att
kommunalförbunden ska anta en mer processledande roll gentemot tidigare års fokus på att stödja
olika projekt. Syftet är att skapa en tät samverkan och dialog mellan regionen och förbundet så att
delregionala satsningar kan möta regionala och kommunala behov kan möta varandra.
En viktig del av överenskommelsen är att utvecklingsmedel avsätts till processledning för samordning
inom utpekade områden och enligt delregionala prioriterade fokusområden.
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Boråsregionen vill nu stärka det delregionala utvecklingsarbetet genom att använda resterande
utvecklingsmedel för 2021 till förstärkt processledning under 2021 och 2022 i syfte att samordna och
genomföra den nya delregionala utvecklingsstrategin i samverkan med förbundets
medlemskommuner och Västra Götalandsregionen. Processledningen ska utveckla det regionala
samarbetet och bidra till att svara upp mot regionens kraftsamlingar inom elektrifiering,
digitalisering, cirkulära affärsmodeller och fullföljda studier. En kraftsamling innebär att extra fokus
läggs på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete inom ett område under fyra år 2021 –
2024. Genom att stärka det regionala utvecklingsarbetet med processledning ökar möjligheterna att
stödja kommunerna, växla upp delregionala medel med externa medel samt skapa en långsiktighet
och kontinuitet i det regionala utvecklingsarbetet.
Boråsregionen vill fortsätta utveckla det framgångsrika samarbetet och konstruktiva dialogen inom
regional utveckling med kommunerna genom att rikta resurser och aktiviteter mot de prioriterade
målen och kraftsamlingarna. Konceptet med digitala informations- och dialogmöten, MiniFokus,
regelbundna workshops med de kommunala chefsnätverken, gemensamma satsningar och ett
utvecklat samarbete med aktörer i Sjuhärad som arbetar med regionala utvecklingsfrågor som
innovationsfrämjande organisationer, Science Park, akademi och forskningsinstitut är viktiga delar i
förstärkningen av genomförandet av Utvecklingsstrategi Sjuhärad 2021 – 2030.
Förslaget är att avsätta resterande delregionala utvecklingsmedel för 2021 för förstärkt
processledning för att samordna och genomföra målen i den delregionala utvecklingsstrategin och
regionens utvecklingsstrategi samt svara upp mot regionens satsningar på kraftsamlingar.

Ärendets gång
2021-10-06
2021-10-12
2021-10-22

BH7 Beredningen för hållbar regional utveckling
Presidium
Direktion
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Linda Bergholtz, Administrativ chef
linda.bergholtz@borasregionen.se
Telefon: 0729-649697

Delårsbokslut 2021
FÖRSLAG TILL BESLUT
Direktionen godkänner för egen del upprättat förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2021 för
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och översänder densamma tillsammans med
revisionsberättelse till medlemskommunerna för kännedom

Ärendebeskrivning
Förbundet bedriver basverksamhet och delregionala projekt samt fördelar utvecklingsmedel enligt
avtal med Västra Götalandsregionen. I förbundet ingår även Business Region Borås,
Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center samt Närvårdskontoret som
koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
Periodiserat utfall för samtliga verksamheter inom förbundet visar på ett positivt resultat om 488 tkr
fördelat på
Förbundskansli
Administration
Välfärd och kompetens
Utvecklingsmedel och projekt
Business Region Borås
Dataskyddsombud
Medarbetarcentrum
Navet science center
Närvårdssamverkan

positivt resultat 148 tkr
positivt resultat 1 153 tkr
positivt resultat 420 tkr
negativt resultat 1 009 tkr
positivt resultat 831 tkr
positivt resultat 173tkr
negativt resultat 314 tkr
negativt resultat 1 555 tkr
positivt resultat 641 tkr

Det positiva resultatet inom administrationen förklaras främst av ej utnyttjad buffert om 500 tkr
samt ej bokförda kostnader avseende utvecklingsresurser om 300 tkr, vilka kommer att belasta sista
kvartalet 2021. Det negativa resultatet inom utvecklingsmedel och projekt är kopplat till
indexkostnaden för E20 som är svår att prognosticera. Kostnaden kommer dock att balanseras på
helårsbasis genom avsatta medel. De positiva resultaten för Business Region Borås samt
Närvårdssamverkan beror på överflyttade medel från 2020. Av det negativa resultatet på Navet
science center är ca 800 tkr minskade intäkter till följd av coronapandemin och 750 tkr
en pensionskostnad av engångskaraktär som uppkommer under året. Kostnaden är inte upptagen i
driftsbudgeten för 2021 då eventuellt underskott ska belasta förbundets egna kapital i enlighet med
Direktionens budgetbeslut.
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Prognos för hela förbundets verksamhet är ett negativt resultat om 1 794 tkr i förhållande till budget.
På helårsbasis är det Navet science center som visar en större avvikelse och prognosticerar ett
underskott om ca 2 000 tkr, där 1 300 tkr är den pensionskostnad av engångskaraktär som nämns
ovan och 700 tkr är driftsunderskott till följd av coronapandemin.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut 2021 – Mål och ekonomi

Expedieras
Medlemskommunerna

Delårsbokslut 2021
Mål och ekonomi

Antagen av Direktionen 2021-10-22
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1
1.1

Förvaltningsberättelse
Organisation och verksamhetsidé

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs
kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som
beslutats av medlemskommunerna.
I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center samt
Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt tillsatta ledamöter.
Dessutom adjungeras de partier som inom förbundsområdet eller i enskild kommun uppnått en viss röststyrka och
som inte annars är företrädda. Direktionen har haft tre möten under perioden.
De två beredningsgrupperna Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och Kompetens arbetar med
strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina
verksamhetsområden. Beredningarna har sammanträtt tre gånger under perioden.
Navet science center leds av en politisk styrgrupp, vilken haft tre möten under perioden. Det delregionala politiska
samrådet för Närvårdssamverkan består av politiska representanter från medlemskommunerna och Västra
Götalandsregionen. Samrådet har haft två möten.
Förbundet utser Boråsregionens representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för
VästKom, Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland (BHU), det politiska samrådsorganet SRO samt
ägarrepresentanter till delägda bolag.
Sammanfattningsvis ska förbundet
- Stärka Boråsregionen som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion
- Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning
- Samverka med nationella organ, Västra Götalandsregionen samt andra myndigheter och organisationer
på regional nivå

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

1.1.2 Verksamhet och finansiering
Förbundet bedriver basverksamhet och delregionala projekt samt fördelar utvecklingsmedel enligt avtal med
Västra Götalandsregionen.
Förbundskansliet bistår de politiska organen och är kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra
myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar.
Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp utveckling
inom de kommunala verksamhetsområdena deltar förbundet i tjänstemannagrupper på delregional, regional och
nationell nivå.
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Verksamhet
Basverksamhet
Utvecklingsmedel samt
projekt

Business Region Borås
Dataskyddsombud
Medarbetarcentrum
Navet science center
Närvårdssamverkan

1.2

Finansiering
Medlemsavgift 78 kr/invånare, varav 41 kr för finansiering av
basverksamheten. Varberg 11 kr/invånare.
Anslag för tilldelning av utvecklingsmedel är 18 000 tkr varav
medlemskommunerna bidrar med 8 000 tkr (37 kr/invånare) och Västra
Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver tillväxtmedel erhålls
projektmedel från andra externa parter.
Medlemsavgift 6 kr/invånare.
Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 129 tkr per deltagande
kommun samt en rörlig del om 8,05 kr/invånare.
Medlemsavgift samt försäljning av tjänster.
Medlemsavgift, Skolverket, Västra Götalandsregionen, sålda tjänster,
temporära projektmedel.
Medlemsavgift 5,06 kr/invånare (50 %), Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden
50 %, temporära projektmedel.

Händelser av väsentlig betydelse

I början av 2021 antogs en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2030 och en ny överenskommelse
tecknades mellan förbundet och Västra Götalandsregionen. Överenskommelsen syftar till att genomföra
satsningar med sikte på att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin och Kulturstrategi Västra
Götaland 2020-2023. Medel avsätts även med inriktning mot Klimat 2030. Den nya överenskommelsen innebär att
kommunalförbunden ska anta en mer processledande roll jämfört med tidigare års fokus på att stödja olika
projekt. Detta innebär förändringar i förbundets organisation och inriktning.
I juni beslutade Direktionen om Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030. Strategin anger riktningen för det
delregionala utvecklingsarbetet inom regional utveckling och samspelar med den regionala utvecklingsstrategin
för Västra Götaland för samma period. Strategin styr kommunalförbundets prioriteringar och fördelningen av
delregionala utvecklingsmedel och ersätter Boråsregionens tillväxt och utvecklingsstrategi 2014-2020.
När det gäller ekonomiska händelser kommer förbundet att få en pensionskostnad av engångskaraktär under året
motsvarande ca 1 300 tkr. Kostnaden är inte upptagen i driftsbudgeten för 2021 då eventuellt underskott ska
belasta förbundets egna kapital i enlighet med Direktionens budgetbeslut. Kostnaden är periodiserad i
delårsbokslutet och påverkar Navets resultat.
Indexkostnaden avseende medfinansieringen av E20 förväntas överstiga tidigare prognoser men kommer att
balanseras på helår genom avsatta medel.
Coronapandemin har präglat hela förbundets verksamhet. Navet science center är den verksamhet som påverkats
mest ekonomiskt. Det faktum att Navet organisatoriskt tillhör ett kommunalförbund innebär att verksamheten
inte kunnat ta del av några statliga bidrag eller åtgärdspaket under året. Helgverksamheten för allmänheten höll
stängt fram till mitten av juni med minskade intäkter som följd. Även sommaren innebar lägre intäkter än
prognosticerat på grund av begränsade öppettider och begränsat antal besökare.
Utbildningar, möten och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser
nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser,
exempelvis genom att ställa om verksamheten till digitalt och mobilt genom att pedagogerna livesänt eller
uppsökt skolorna och arbetat med utomhuspedagogik. Rörliga kostnader har dragits ned och investeringar har
skjutits på framtiden. Möjligheterna till alternativ finansiering har setts över vilket har genererat vissa intäkter.
Arbetet med att se över finansieringskällor framgent fortlöper.
Även övriga verksamheter inom förbundet har fått ställa om till följd av pandemin. Utbildningar och möten har
ställts in eller genomförts digitalt. Regionutvecklare inom välfärdsområdet samt Närvårdssamverkan Södra
Älvsborg har arbetat med samordningsinsatser och stöd till medlemskommunerna i olika omfattning under hela
perioden.

Delårsbokslut
Datum: 2021-10-15
Sida 6 (35)
Sammantaget har förbundets verksamheter, förutom Navet science center, kunnat möta pandemin ekonomiskt
utan större påverkan. Dock har ordinarie verksamhet fått stå tillbaka och utvecklingsinsatser försenats.

1.3

Utfall per 31 augusti 2021

Periodiserat utfall för samtliga verksamheter inom förbundet visar på ett positivt resultat om 488 tkr fördelat på
Förbundskansli
Administration
Välfärd och kompetens
Utvecklingsmedel och projekt
Business Region Borås
Dataskyddsombud
Medarbetarcentrum
Navet science center
Närvårdssamverkan

positivt resultat 148 tkr
positivt resultat 1 153 tkr
positivt resultat 420 tkr
negativt resultat 1 009 tkr
positivt resultat 831 tkr
positivt resultat 173 tkr
negativt resultat 314 tkr
negativt resultat 1 555 tkr
positivt resultat 641 tkr

Det positiva resultatet inom administrationen förklaras främst av ej utnyttjad buffert om 500 tkr samt ej bokförda
kostnader avseende utvecklingsresurser om 300 tkr, vilka kommer att belasta sista kvartalet 2021. Det negativa
resultatet inom utvecklingsmedel och projekt är kopplat till indexkostnaden för E20 som är svår att prognosticera.
Kostnaden kommer dock att balanseras på helårsbasis genom avsatta medel. De positiva resultaten för Business
Region Borås samt Närvårdssamverkan beror på överflyttade medel från 2020. Av det negativa resultatet på Navet
science center är ca 800 tkr minskade intäkter till följd av coronapandemin och 750 tkr den pensionskostnad av
engångskaraktär som uppkommer under året, se 1.2.

1.4

Prognos och förväntad utveckling 2021

Prognos för hela förbundets verksamhet är ett negativt resultat om 1 794 tkr i förhållande till budget. På
helårsbasis är det Navet science center som visar en större avvikelse och prognosticerar ett underskott om
ca 2 000 tkr, där 1 300 tkr är den pensionskostnad av engångskaraktär som nämns under punkt 1.2 och som enligt
Direktionsbeslut ska belasta eget kapital. 700 tkr är driftsunderskott till följd av coronapandemin.

1.5

Balanskravsutredning utifrån helårsprognos

Kommunalförbundet prognosticerar ett negativt ekonomiskt resultat för 2021 om 1 794 tkr. Förbundet använder
inte resultatutjämningsreserv (RUR).
Beräkning av balanskravsresultat
Belopp i tkr
Årets resultat enligt resultaträkningen
Reducering realisationsvinster
Balanskravsresultat

1.6

- 1 794
0
- 1 794

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och regioner ha god ekonomisk hushållning.
Förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa
förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande riktlinjer:
1.

2.
3.

Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga nytta för
Boråsregionen och medlemskommunerna
Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas
Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer
och beslut
Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt
Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin som ytterst
sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet

Kommunallagen anger att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det
så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 2021 är
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1.
2.

Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 000 tkr

Sammantaget prognosticerar förbundet ett negativt resultat om 1 794 tkr på helårsbasis, vilket i sin helhet härrör
från Navet science center. Med hänsyn tagen till det förväntade resultatet beräknas förbundets egna kapital vid
årets slut uppgå till 7 990 tkr.
Förväntat ekonomiskt resultat för helåret innebär att det finansiella målet att kostnaderna inte ska överstiga
intäkterna inte kommer att nås. Dock uppvisar förbundet ett eget kapital som överstiger målet om 4 000 tkr.
Marginalen i eget kapital innebär att det prognosticerade underskottet inte är någon risk för förbundets
verksamhet i stort. Då den pensionskostnad som är huvudsakliga anledningen till underskottet inte är möjlig att
påverka och av engångskaraktär, bör synnerliga skäl anses föreligga.
Måluppfyllelsen för förbundets verksamheter är generellt god. Det är dock två verksamheter som uppvisar något
sämre resultat. Coronapandemins påverkan på Navets verksamhet innebär att några av de uppsatta målen helt
eller delvis inte kommer att nås under året då aktiviteter inte har kunnat genomföras som planerat.
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg gör bedömningen att tre av fem målindikatorer inte kommer att nås under
året, varav en kan kopplas till coronapandemin och uppkommen vårdskuld.
Mot bakgrund av rådande situation är det förbundets samlade bedömning att kraven för god ekonomisk
hushållning kommer att uppfyllas.

1.7

Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder

Samma redovisningsprinciper har använts i delårsbokslutet som för årsredovisning 2020.

1.8

Investeringsredovisning

Investeringar kommer att genomföras under hösten för att möjliggöra möten i egna verksamhetslokaler i större
omfattning samt säkerställa god kvalitet vid digitala möten.
Projekt
Teknisk utrustning
Övriga inventarier

1.9

Budget 2021
0
0

Utfall 2101-2108
0
0

Intern kontroll

Arbetet med intern kontroll fortlöper enligt fastställd plan.

Prognos 2021
100 tkr
200 tkr

Avvikelse
- 100 tkr
- 200 tkr
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2
2.1

Räkenskaper
Resultaträkning total

RESULTATRÄKNING (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar/nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Periodens resultat

Utfall
2021-08
42317
-40587
-345
1385
0
-897
488

Utfall
2020-08
45884
-44588
-272
1024
28
-247
805

Budget
helår 2021
94 792
-94 305
-484
3

Prognos
helår 2021
92610
-92617
-484
-491

-3
0

-1303
-1794

Utfall
helår 2020
62839
-61967
-431
441
28
-362
107

2.1.1 Resultaträkning total, januari-augusti

Tkr

Periodiserat
Periodiserat
utfall
Utfall
utfall
2001-2008 2101-2108 2101-2108

Not

Budget
2021

Prognos
2021

1
2

59 790
-94 305
-484

57 608
-92 617
-484

-34 999

-35 493

3 964
1 119
4 297
9 627
7 412
2 487
2 291
1 358
2 447
0
-3

3 964
1 119
4 297
9 627
7 412
2 487
2 291
1 358
2 447
0
-1 303

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

20 245
-44 588
-272

18 929
-40 776
0

18 946
-40 587
-345

Verksamhetens nettokostnader

-24 615

-21 847

-21 986

6 631

8 540
4 821
1 618
1 521
902
1 606
28
-247

2 642
746
3 124
6 197
4 941
1 658
1 527
905
1 631
0
-50

2 642
746
3 124
6 197
4 941
1 658
1 527
905
1 631
0
-897

805

1 474

488

0

-1 794

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

805

1 474

488

0

-1 794

Förbundsbidrag, Kansli*
Förbundsbidrag, Administration
Förbundsbidrag, Välfärd och kompetens
Förbundsbidrag, Utvecklingsmedel och projekt
Medlemsavgifter, Navet
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum
Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan
Medlemsavgifter, Business Region Borås
Medlemsavgifter, DSO
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Periodens resultat

* 2020 Inkl Administration samt Välfärd och kompetens

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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2.1.2 Resultaträkning Kansli
Tkr

Periodiserat
utfall

Utfall

Periodiserat
utfall

Prognos

2001-2008*

2101-2108

2101-2108

2021

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

2 827
-8 220
-22

0
-2 471
0

0
-2 424
-22

561
-4 525

Verksamhetens nettokostnader

-5 415

-2 471

-2 446

-3 964

Förbundsbidrag, Kansli
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

6 631
28
-4

2 642
0
-48

2 642
0
-48

3 964

Resultat före extraordinära poster

1 240

123

148

0

0
0

0
0

0
0

0
0

1 240

123

148

0

Periodiserat
utfall

Utfall

Periodiserat
utfall

Prognos

2001-2008**

2101-2108

2101-2108

2021

5 032
-4 682
0

5 032
-4 625
0

6 556
-7 375

350

407

-819

746
0
0

746
0
0

1 119

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Periodens resultat
* Inkl Administration samt Välfärd och kompetens

2.1.3 Resultaträkning Administration
Tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

0

Förbundsbidrag, Administration
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

0

1 096

1 153

300

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

0
0

0
0

0
0

0
0

Periodens resultat

0

1 096

1 153

300

** Ingick i Kansli
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2.1.4 Resultaträkning Välfärd och kompetens
Tkr

Periodiserat
utfall

Utfall

Periodiserat
utfall

Prognos

2001-2008***

2101-2108

2101-2108

2021

1 892
-4 663
0

1 892
-4 596
0

2 303
-6 600

-2 771

-2 704

-4 297

3 124
0
0

3 124
0
0

4 297

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

0

Förbundsbidrag, Administration
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

0

353

420

0

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

0
0

0
0

0
0

0
0

Periodens resultat

0

353

420

0

*** Ingick i Kansli

2.1.5 Resultaträkning Utvecklingsmedel och projekt
Tkr

Periodiserat
utfall
2001-2008

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Utfall
2101-2108

Periodiserat Prognos
utfall
2101-2108

2021

12 232
-20 543
0

6 836
-13 284
0

6 836
-13 195
0

35 959
-44 286
0

-8 311

-6 448

-6 359

-8 327

8 540
0
-229

6 197
0
0

Resultat före extraordinära poster

0

-251

-1 009

0

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

0
0

0
0

0
0

0
0

Periodens resultat

0

-251

-1 009

0

Verksamhetens nettokostnader
Förbundsbidrag, Utv medel och projekt
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

6 1979 627
0
-847
-1 300
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2.1.6 Resultaträkning Business Region Borås
Tkr

Periodiserat
utfall

Utfall

Periodiserat
utfall

Prognos

2001-2008

2101-2108

2101-2108

2021

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

0
-976
0

1 002
-1 075
0

1 002
-1 076
0

993
-2 351
0

Verksamhetens nettokostnader

-976

-73

-74

-1 358

Medlemsavgifter, BRB
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

902
0
0

905
0
0

905
0
0

1 358
0
0

Resultat före extraordinära poster

-74

832

831

0

0
0

0
0

0
0

0
0

-74

832

831

0

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Periodens resultat

2.1.7 Resultaträkning Dataskyddsombud
Tkr

Periodiserat
utfall

Utfall

Periodiserat
utfall

Prognos

2001-2008 2101-2108

2101-2108

2021

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

0
-1 595
0

0
-1 491
0

0
-1 458
0

0
-2 447
0

Verksamhetens nettokostnader

-1 595

-1 491

-1 458

-2 447

1 606
0
0

1 631
0
0

1 631
0
0

2 447
0
0

11

140

173

0

0
0

0
0

0
0

0
0

11

140

173

0

Medlemsavgifter, DSO
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Periodens resultat
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2.1.8 Resultaträkning Medarbetarcentrum
Tkr

Periodiserat
utfall

Utfall

Periodiserat
utfall

Prognos

2001-2008

2101-2108

2101-2108

2021

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

270
-1 922
0

159
-2 328
0

159
-2 131
0

637
-3 124
0

Verksamhetens nettokostnader

-1 652

-2 169

-1 972

-2 487

1 618
0
0

1 658
0
0

1 658
0
0

2 487
0
0

-34

-511

-314

0

0
0

0
0

0
0

0
0

-34

-511

-314

0

Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Periodens resultat

2.1.9 Resultaträkning Navet science center
Tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Medlemsavgifter, Navet
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Periodens resultat

Periodiserat
utfall

Utfall Periodiserat
utfall

Prognos

2001-2008

2101-2108

2101-2108

2021

6 111
-11 456
-250

5 389
-11 240
0

5 406
-11 577
-323

9 714
-18 733
-484

-5 595

-5 851

-6 494

-9 503

4 821
0
-14

4 941
0
-2

4 941
0
-2

7 412

-788

-912

-1 555

-2 094

0
0

0
0

-788

-912

-3

0 0
0 0
-1 555

-2 094
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2.1.10 Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
Tkr

Periodiserat
utfall

Utfall

Periodiserat
utfall

Prognos

2001-2008

2101-2108

2101-2108

2021

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

1 214
-2 285
0

2 161
-3 084
0

2 161
-3 047
0

885
-3 176
0

Verksamhetens nettokostnader

-1 071

-923

-886

-2 291

1 521
0
0

1 527
0
0

1 527
0
0

2 291
0
0

450

604

641

0

0
0

0
0

0
0

0
0

450

604

641

0

Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Periodens resultat
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2.2

Balansräkning

Tkr

202008

202012

202108

Not

Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Värdepapper

3 464
2 952
512

3 306
2 794
512

2 961
2 449
512

14
15

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos Borås stad
Kassa

95 030
385
10 205
84 430
10

74 955
384
6 165
68 389
17

114 922
384
3 188
111 319
31

Summa tillgångar

98 494

78 261

117 883

Eget kapital
Därav årets resultat
Därav resultatutjämningsreserv

10 482
805
0

9 784
107
0

10 272
488
0

Avsättningar
Andra avsättningar

17 377
17 377

16 140
16 140

16 987
16 987

19

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

70 635
54
70 581

52 337
46
52 291

90 624
29
90 595

20
21

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

98 494

78 261

117 883

16
17

18
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2.3

Noter

Tkr

202008

202012

202108

1 Verksamhetens intäkter
Statsbidrag
Bidrag från Regionen
EU-bidrag
Övriga intäkter
Summa

2 977
15 582
264
1 422
20 245

4 182
14 969
657
9 475
29 283

2 437
10 309
268
5 932
18 946

2 Verksamhetens kostnader
Bidrag till projekt/verksamheter
Personalkostnader
Material och tjänster
Revisionskostnader Borås Stad
Summa

14 132
20 204
10 243
27
44 579

14 913
31 900
15 154
84
61 967

8 879
22 027
9 681
72
40 587

258
3 077
260
954
294
326
671
470
321
6 631

387
4 615
389
1 431
440
490
1 006
705
482
9 945

103
1 230
102
377
116
129
267
189
129
2 642

3 Förbundsbidrag, Kansli1
Bollebygd
Borås
Herrljunga
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Varberg
Vårgårda
Summa
4 Förbundsbidrag, Administration
Bollebygd
Borås
Herrljunga
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Varberg
Vårgårda
Summa
5 Förbundsbidrag, Välfärd och kompetens
Bollebygd
Borås
Herrljunga
Mark

1

2020 Inklusive Administration samt Välfärd och kompetens

29
347
29
106
33
37
76
53
36
746

123
1 463
121
449
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Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Varberg
Vårgårda
Summa

138
153
318
205
154
3 124

6 Förbundsbidrag, Utvecklingsmedel och projekt
Bollebygd
Borås
Herrljunga
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Vårgårda
Varberg
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2019
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2020
Summa

127
1 516
128
470
145
161
330
158
0
5 505
0
8 540

349
4 165
351
1 291
398
442
908
435
0
5 505
-5 505
8 339

259
3 097
257
949
292
326
673
324
20
0
0
6 197

7 Medlemsavgifter, Navet science center
Borås
Mark
Svenljunga
Tranemo
Summa

4 028
471
143
179
4 821

6 042
706
215
268
7 231

4 129
482
147
183
4 941

8 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum
Borås
Mark
Svenljunga
Tranemo
Summa

1 016
369
109
124
1 618

1 524
553
164
186
2 427

1 041
378
112
127
1 658

9 Medfinansiering, Närvårdssamverkan
Bollebygd
Borås
Herrljunga
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Vårgårda
Fakturerat HSNK
Överskott 2019
Överskott 2020
Summa

32
380
32
118
36
40
83
40
760
0
0
1 521

48
570
48
177
54
60
124
59
1 140
454
-884
1 850

32
383
32
117
36
40
83
40
764
0
0
1 527
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10 Medlemsavgifter, Business Region Borås
Bollebygd
Borås
Herrljunga
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Vårgårda
Överskott 2019
Överskott 2020
Summa
11 Medlemsavgifter, DSO
Bollebygd
Borås
Herrljunga
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Vårgårda
Summa
12 Finansiella intäkter
Ränteintäkter kortfristiga fordringar
13 Finansiella kostnader
Index E20
Övrigt
Summa
14 Maskiner och inventarier
Ingående balans
Investeringar
Avskrivningar
Utgående balans
15 Värdepapper
Aktier i Mediapoolen AB och
Gryning Vård AB
16 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Interimsfordringar
Summa

38
450
38
140
43
48
98
47
0
0
902

57
676
57
209
64
72
147
70
996
-993
1 355

38
454
38
139
43
48
98
47
0
0
905

136
679
136
143
149
215
148
1 606

204
1 019
204
214
223
323
222
2 409

137
695
137
144
150
218
150
1 631

28

28

0

229
18
247

343
19
362

847
50
897

1 486
1 738
-272
2 952

1 486
1 738
-430
2 794

2 794
0
-345
2 449

512

512

512

6 126
837
3 242
10 205

1 864
2 581
1 720
6 165

2 356
6
815
3 188
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17 Fordringar hos Borås stad
Internbanken

84 430

68 389

111 319

18 Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

9 677
805
10 482

9 677
107
9 784

9 784
488
10 272

16 Avsättningar för pensioner
Löneskatt pensionsskuld

2 607

0

0

19 Andra avsättningar
Bidrag till statlig infrastruktur

17 377

16 140

16 987

Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av E20 genom
Västra Götaland med 15 miljoner kronor i 2013 års penningvärde plus anläggningsindex. Bidraget
redovisas i balans- och resultaträkning och upplöses på fem år. Från 2017 tillkommer indexuppräkning
Upplösning tkr
2013 års prisnivå Index
Betalt
2014 9 500
0
0
2015 1 375
0
0
2016 1 375
0
0
2017 1 375
310
0
2018 1 375
1 361
0
2019 0
477
0
2020 0
343
1 351
2021 0
847
0
Summa 15 000
3 338
1 351
Återstående skuld 16 987
20 Långfristiga skulder
Investeringsbidrag Navet
21 Kortfristiga skulder
Semesterlöneskuld
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott
Beslutade projekt
Pensioner individuell del, inkl löneskatt
Övriga löneskatter
Leverantörsskulder
Preliminär skatt
Arbetsgivaravgift
Momsskuld
Övrigt
Summa
Övrigt
Interna poster som exkluderats från verksamhetens
intäkter och kostnader

54

46

29

1 109
46 333
19 012
1 468
201
580
481
518
869
10
70 581

1 898
32 119
14 395
1 564
572
483
632
628
0
0
52 291

952
70 353
13 335
1 353
1 075
291
554
603
2 079
0
90 595

2 409

4 036

3 542
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2.4

Kassaflödesanalys

Tkr

202008

202012

202108

Den löpande verksamheten
Årets resultat före extraordinära poster
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar

-1 145
214
-10 003

-866
325
-12 875

488
345
847

-10 934

-13 416

1 680

0
-856
11 876

0
7 903
5 819

0
-39 953
38 304

Kassaflöde från den löpande verksamheten

86

306

31

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från Investeringsverksamheten

-76
-76

-273
-273

0
0

Finansieringsverksamheten
Minskning av långfristig skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-17
-17

-25
-25

-17
-17

Årets kassaflöde

-7

8

14

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

19
12
-7

19
27
8

17
31
14

Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital
Minskning av varulager
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning kortfristiga skulder
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2.5

Driftsredovisning

Tkr

Utfall
2001-2008

Budget
Budget
2021 2001-2008

Utfall Avvikelse
2101-2108 2101-2108

Avvikelse
prognos
2021

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

20 245
-44 588
-272

59 790
-94 305
-484

39860
-62870
-323

18 946
-40 587
-345

-20 914
22 283
-22

-2 182
1 688
0

Verksamhetens nettokostnader

-24 615

-34 999

-23333

-21 986

1 347

-494

6 631

3 964
1 119
4 297

2643
746
2865

2 642
746
3 124

-1
0
259

0
0
0

8 540
4 821
1 618
1 521
902
1 606
28
-247

9 627
7 412
2 487
2 291
1 358
2 447
0
-3

6418
4941
1658
1527
905
1631
0
-2

6 197
4 941
1 658
1 527
905
1 631
0
-897

-221
0
0
0
0
0
0
-895

0
0
0
0
0
0
0
-1 300

805

0

0

488

488

-1 794

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

805

0

0

488

488

0
0
0
-1 794

Förbundsbidrag, Kansli*
Förbundsbidrag, Administration
Förbundsbidrag, Välfärd och kompetens
Förbundsbidrag, Utvecklingsmedel och
projekt
Medlemsavgifter, Navet
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum
Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan
Medlemsavgifter, Business Region Borås
Medlemsavgifter, DSO
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Periodens resultat

* 2020 Inkl Administration samt Välfärd och kompetens

Delårsbokslut
Datum: 2021-10-15
Sida 21 (35)

3

Måluppfyllelse

3.1

Strategiskt mål

Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra
område att bo, arbeta och leva i. Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt
Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.
Under perioden har coronapandemin lett till omprioritering och förändrad inriktning för flera verksamheter.
Måluppfyllelsen är trots detta generellt god. Två verksamheter uppvisar sämre måluppfyllelse; dels Navet science
center där pandemin haft stor betydelse för möjligheten att genomföra planerade aktiviteter, dels
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg där tre av fem målindikatorer inte kommer att nås. Utifrån det strategiska
målets fokus på samverkan, innovation och nytänkande är dock bedömningen att verksamheten kommer att
uppnå god strategisk måluppfyllelse ur ett helårsperspektiv.

3.2

Fokusområden och mål

Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en delregional
strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin beskriver de tillväxtområden som särskilt
prioriteras under 2014–2020. De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot Västra Götalands
gemensamma vision om Det goda livet. Då den nya regionala utvecklingsstrategin inte antogs förrän i början av
2021, är VG2020 styrande för målen även under 2021. Inom kulturområdet anger Boråsregionens kulturplan 20202023 mål och inriktning.
De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets fokusområden. För
att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två fokusområden gällande infrastruktur och social
välfärd formulerats.
•
•
•
•
•
•
•

Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling
Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens
Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna
Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid
Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter
Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik
Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg

Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna projekten samt
Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen. Resultat för perioden januari-augusti redovisas i de färgade
fälten under respektive mål.

3.2.1 Utvecklingsmedel
Syftet med de delregionala utvecklingsmedel som fördelas är att bidra till regional utveckling genom att främja
gränsöverskridande samverkansprojekt inom flera av fokusområdena. Fördelning av utvecklingsmedel sker utifrån
en modell där projektbeskrivningar tagits fram baserade på de behov som finns i regionens näringsliv.
Organisationer skickar därefter in en ansökan där de beskriver hur de ska lösa de utpekade behoven. Medel kan
sökas inom områdena tillväxt, kultur och miljö och samtliga projekt ska i förlängningen bidra till måluppfyllelsen av
de delregionala planerna.

Mål

Mätetal

Verksamhet

Främja gränsöverskridande samverkansprojekt
inom tillväxt, miljö och kultur

Ny delregional utvecklingsstrategi 2021–
Delregionala
2030 antagen. Arrangera temadag med
utvecklingsmedel
utvecklingsprojekt
Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 antogs av Direktionen i juni och arbetet med genomförandet av
strategin har påbörjats efter sommaren.
Två temadagar för utvecklingsprojekt har arrangerats, uppdelade på de två målområdena Miljö samt Sjuhärads
attraktivitet och kultur. Fokus var uppdatering och erfarenhetsutbyte. Målet bedöms vara uppnått.
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3.2.2 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling
Mål

Mätetal

Verksamhet

Företagsklimatet i Boråsregionens kommuner
ska förbättras

Alla kommuner ska nå minst värdet 3,0 Näringsliv/BRB
(godkänd) i Svenskt Näringslivs
enkätundersökning inom områdena
Sammanfattande omdöme,
Kommunens service, Tjänstemännens
attityder, Politikernas attityder och
Upphandling
Under första halvåret genomfördes tre direktsända digitala träffar inom projektet Förstärkt företagsklimat
med 140-170 deltagare per gång. Utvärderingar visar att projektet är mycket uppskattat av deltagarna.
Resultatet av Svenskt Näringslivs undersökning redovisades i maj 2021. Samtliga kommuner har högre än 3,0 i
det samlade omdömet och några av kommunerna har bland de högsta resultaten i landet, se tabell nedan. När
det gäller de enskilda områdena når inte alla kommuner upp till 3,0. För mätområde Upphandling är
medelvärdet för Sjuhärad 2,9; vilket är 0,2 procentenheter högre än riksgenomsnittet.
Målet är delvis uppfyllt, vilket även är bedömningen på helårsbasis.

Borås

Herrljunga

Mark

Svenljunga

Tranemo

Sammanfattande
omdöme

3,3

3,4

4,1

3,0

3,3

3,4

3,2

4,8

3,6

Kommunens service

2,8

3,1

4,2

2,9

3,4

3,1

2,8

4,6

3,4

Tjänstemännens attityder

2,8

3,1

3,9

2,8

3,0

3,2

2,8

4,5

3,3

Politikernas attityder

3,1

3,2

4,1

2,9

2,9

3,3

3,0

4,8

3,4

Upphandling

2,6

2,7

3,3

2,7

2,6

2,5

2,4

4,0

2,9

Investerare ska lockas till Boråsregionen

Ulricehamn Vårgårda

Snitt
Sjuhärad

Bollebygd

Minst en skarp förfrågan per år som
Näringsliv/BRB
leder till 1-2 internationella
företagsetableringar på fem års sikt
De flesta kommunerna upplever ett högt tryck på etableringsförfrågningar och flera börjar få brist på
detaljplanerad industrimark. Kommunerna i Sjuhärad samverkar kring förfrågningar och lämnade under
perioden ett gemensamt svar på en stor etableringsförfrågan från Volvo/Northvolt gällande en ny
batterifabrik. Målet är uppnått.
Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda
Måldokument
Kompetens
möjligheter att rekrytera rätt kompetens
kompetensförsörjningsarbete antaget
Det måldokument som arbetats fram av Boråsregionens kompetensråd behandlades av beredningsgrupp
Välfärd och Kompetens i februari. I dokumentet anges att en kraftsamling ska ske kring “Stärkt samverkan
mellan arbetsgivare och utbildning (SSA)”. Fokusområden är Bättre underlag/analyser, Utvecklad vägledning
samt Ökade och utvecklade kontakter med arbetslivet i Boråsregionen. Till fokusområdena finns ett antal
aktiviteter kopplade. Målet är uppnått.
Fler företag ska startas upp och växa genom
Ökat antal exportmogna företag enligt Destination
synliggörande av besöksnäringen i
Turistrådets klassificering ”Sverige,
Boråsregionen
Boråsregionen
Norden, Världen-företag”
Strategi för Besöksnäringen i Boråsregionen Sjuhärad antogs av Direktionen i april 2021 skickades därefter ut
för beslut i samtliga kommuner. Vid mätningen i januari 2021 hade Boråsregionen 33 företag på Världennivå
och 39 på Nordennivå. Ny mätning presenteras under andra halvåret 2021. Målet är delvis uppnått.
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3.2.3 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens
Mål

Mätetal

Verksamhet

Kommunernas socialtjänst samt vård och
omsorg ska stödjas i att arbeta
evidensbaserat och innovativt

85 % upplever att utbildning arrangeras Välfärd
utifrån behov och efterfrågan
85 % upplever att förbundet bidrar till
att sprida kunskap
En ettårig utbildning för medarbetare inom funktionshinder och socialpsykiatri, så kallad GRUNDEN, har
påbörjats på uppdrag av kommunerna. Totalt deltar 40 medarbetare.
I januari genomfördes en tvådagarskonferens för förvaltningschefer och verksamhetschefer inom välfärd.
Cirka 45 chefer deltog under dagarna där nationella frågor inom välfärdsområdet diskuterades.
Enkätundersökning kommer att genomföras vid årets slut och mätetal kan därför inte presenteras.
Förbundet ska bidra till god
85 % upplever att förbundet bidrar till
Samtliga
kunskapsutveckling genom samordning av
att sprida omvärldsinformation
verksamheter
samt deltagande i nationella, regionala och
delregionala nätverk
Nätverksmöten inom samtliga verksamheter har genomförts digitalt under våren och förbundets medarbetare
har deltagit i nationella, regionala och delregionala nätverk. Enkätundersökning kommer att genomföras vid
årets slut och mätetal kan därför inte presenteras.

3.2.4 Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna
Mål

Mätetal

Verksamhet

En gemensam strukturbild ska vara
Beslutad strukturbild
Samhällsplanering
vägledande för Boråsregionens utveckling
Den gemensamma strukturbilden hör nära samman med Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030, vilken
antogs av Direktionen i juni. Arbetet med strukturbilden har därför senarelagts och kommer att färdigställas
under 2022. Målet kommer inte att nås under året.
Kommunerna ska stödjas i arbetet med
Minst 85 % av kommunerna är i hög
Digitalisering
verksamhetsutveckling med stöd av IT
eller mycket hög grad nöjda med
förbundets nätverk
Till följd av en regional omorganisation vid årsskiftet är resursen för digitalisering centraliserad till VästKom.
Ansvaret för nätverken har fördelats ut under våren och kommer att upprätthållas. Dock sker inget övrigt
löpande utvecklingsarbete. På uppdrag av medlemskommunerna har ett förslag gällande samverkan för
gemensamt eArkiv tagits fram under våren och arbetet kommer att startas upp under hösten.
Enkätundersökning kommer att genomföras vid årets slut och mätetal kan därför inte presenteras. Målet
bedöms delvis uppfyllt.
Förbundet ska verka för god samverkan och
Minst 85 % av kommunerna är i hög
Samtliga
erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i
eller mycket hög grad nöjda med
verksamheter
Boråsregionen
förbundets nätverk
Nätverksmöten inom samtliga verksamheter har genomförts digitalt under våren med god närvaro, till viss del
tack vara det faktum att träffarna varit digitala. Enkätundersökning kommer att genomföras vid årets slut och
mätetal kan därför inte presenteras.
Förbundet ska stödja god samverkan mellan
Minst 85 % av kommunerna upplever
Samtliga
kommuner, region och stat
att förbundet i hög eller mycket hög
verksamheter
grad bidrar till att kommunerna kan
påverka frågor på regional och nationell
nivå
Trots coronapandemin har förbundet deltagit fullt ut i såväl regionala som nationella nätverk genom digitala
kanaler och arbetssätt. Enkätundersökning kommer att genomföras vid årets slut och mätetal kan därför inte
presenteras.
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3.2.5 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid
Mål

Mätetal

Verksamhet

Förbundet ska arbeta för Hållbar utveckling i
Sjuhärad

Förslag till organisationsstruktur och
hållbarhetsstrategi framtagen

Miljöstrategisk
samverkan
Fossilfri
Boråsregion

Under perioden har nätverksträffar samt workshops arrangerats för att ge underlag till en
handlingsplan/strategi. Nätverket har även arbetat aktivt med Klimat 2030 – kommunernas klimatlöften.
Arbetet har integrerats i den nya delregionala utvecklingsstrategin. Inom området har kommunalförbundet
tillsammans med övriga intressenter arbetat vidare för en fossiloberoende delregion i fördjupningsprojektet
Fossilfri Boråsregion. Här har bland annat en vägledning kring publik laddinfrastruktur samt kartmaterial tagits
fram. Under perioden har även arbete med projektet Minimeringsmästarna skett där kommunalförbundet är
organisatör och ska bidra till att minska konsumtionen och avfall hos invånare i medlemskommunerna; en del i
arbetet med att skapa en cirkulär delregion. Målet är delvis uppnått och kommer att nås under året.
Förbundet ska driva på utvecklingen inom
Regional avfallsplan antagen i samtliga
Regional
förebyggande av avfall och en hållbar
kommuner
avfallsplan
avfallshantering i Boråsregionen
Förslag till ny gemensam avfallsplan har arbetats fram i samverkan mellan Boråsregionens åtta
medlemskommuner. Förslaget skickades ut på remiss under våren. Under denna tid ställdes också
avfallsplanen ut i respektive kommun. Avfallsplanen beslutades av Direktionen i september och är nu skickad
till samtliga kommuner för antagande under hösten. Målet är delvis uppnått och bedöms nås under året.

3.2.6 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter
Mål
Förbundet ska främja en aktiv och
nyskapande kulturregion för alla i regionen

Mätetal

Verksamhet

Minst fyra kulturutvecklingsprojekt, två
Kultur
förstudier samt två samverkansprojekt
som bidrar till att uppfylla målen i den
delregionala kulturplanen
Pandemin har inneburit att vissa delar av Kulturplan Boråsregionen ställts in, men i dialog med
medlemskommunerna har anpassningar gjorts och andra delar lyfts fram.
• Samarbete med VGRs förvaltning för Kulturutveckling inom områdena Kulturarv, Gestaltad livsmiljö,
Bibliotek, Kulturskola och Barn och unga gör att vi kan samordna insatser tillsammans med kommunerna.
• Nätverksmöten löper på och ett nytt nätverk kring kulturarv har bildats.
• Tvärsektoriell samverkan: Projektet Creative innovation, det strategiska arbetet inom kulturella och
kreativa näringar, KKN. Möten och planering mellan Kultur och samhällsbyggnadsavdelningarna i
kommunerna, gestaltad livsmiljö och personerna inom besöksnäring.
• Mätetal: Just nu pågår projekten Art Center Sjuhärad, Gränsbygd i Sjuhärad, Borås Art Biennial – Moving
out och ”Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker”. En förstudie kring den gränslösa kulturskolan
och samverkan i form av förstudie kring en ny regionalt finansierat finansieringslots.
• Kulturprojekten bidrar till att uppfylla målen i Kulturplanen
Ett strategiskt arbete mellan kommuner, Boråsregionen och VGR pågår kring implementering av
barnkonventionen. Målet är uppnått.
Boråsregionens position ur ett
Strategi för samverkan inom turism och
Destination
besöksnäringsperspektiv ska stärkas
besöksnäring framtagen, förslag till
Boråsregionen
besöksnäringsstrategi för Boråsregionen
framtagen
Strategi för Besöksnäringen i Boråsregionen Sjuhärad antogs av Direktionen i april 2021 skickades därefter ut
för beslut i samtliga kommuner. Förslag till genomförande av strategin behandlas under hösten. Målet är
uppnått.

Delårsbokslut
Datum: 2021-10-15
Sida 25 (35)

3.2.7 Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik
Mål

Mätetal

Verksamhet

Förbundet ska representera och bevaka
kommunernas intressen i länsövergripande
utredningar, förhandlingar och arbetsgrupper

Bedriva aktivt påverkansarbete, vara en
Infrastruktur
aktiv part i det delregionala
kollektivtrafikrådet, ta initiativ till att
samordna remissvar, delta i arbetet med
aktuella åtgärdsvalsstudier
För samtliga aktuella remisser och åtgärdsvalstudier har berörda kommuner och kommunalförbund deltagit
både under arbetet och i remissvar. Ett intensivt arbete inom Lokaliseringsutredningen av ny stambana
Göteborg-Borås har pågått under perioden. Kommunerna i stråket och förbundet har arbetat tillsammans för
att ta tillvarata delregionens intressen. Målet är uppnått.
Förbundet ska bevaka och agera i planering
Utgöra en aktiv part för Boråsregionen i
Infrastruktur och
och genomförande av de objekt i
kontakten med myndigheter som
kollektivtrafik
Boråsregionen som finns upptagna i de
Trafikverket och Västra
nationella och regionala
Götalandsregionen,
infrastrukturplanerna
minst 85 % av kommunerna upplever att
förbundet i hög eller mycket hög grad
bidrar till att kommunerna kan påverka
frågor på regional och nationell nivå
Under året har ett nära samarbete mellan kommuner, kommunalförbund och Västra Götalandsregionen i
revideringen av regional transportinfrastrukturplan resulterat i ett förslag som är väl förankrat. Förståelsen för
planarbetet har ökat både hos tjänstepersoner och politik. Första mätetalet är uppnått. Gällande det andra
mätetalet kommer enkätundersökningen att genomföras vid årets slut.

3.2.8 Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg
Mål

Mätetal

Verksamhet

Förbundet ska stödja kommunerna att
Minst 85 % av kommunerna upplever att Välfärd
identifiera verksamhetsområden där de kan
förbundet i hög eller mycket hög grad
samverka och på så sätt erbjuda invånarna
utgör ett stöd för kommunerna att
likvärdiga insatser
identifiera områden för samverkan
Boråsregionens fyra nätverk inom området välfärd har under perioden genomförts enligt framtagna planer
med identifierade fokusområden. Det digitala arbetssättet har lett till en hög närvaro från nätverksdeltagarna.
Enkätundersökning kommer att genomföras vid årets slut och mätetal kan därför inte presenteras.
Förbundet ska stödja kommunerna i
Minst 85 % av kommunerna upplever att Välfärd
samordning av statliga satsningar och initiativ den information som förmedlas är
inom socialtjänst och vård och omsorg
adekvat för verksamhetsområdet i hög
eller mycket hög grad
85 % av kommunerna är nöjda med det
stöd de fått i framtagande av lokal plan
för suicidprevention
Förbundets tjänstepersoner har deltagit i nationella och regionala nätverk enligt plan. Projektet gällande
suicidprevention löper enligt plan. Enkätundersökning kommer att genomföras vid årets slut och mätetal kan
därför inte presenteras.
Förbundet ska stödja Boråsregionens
Minst 85 % av kommunerna upplever att Välfärd
kommuner att påverka regionala och
förbundet i hög eller mycket hög grad
nationella frågor som rör god och effektiv
utgör ett stöd för ett fungerande
vård och omsorg
vårdsamverkansarbete
Arbetet har genomförts enligt plan. Enkätundersökning kommer att genomföras vid årets slut och mätetal kan
därför inte presenteras.

3.3

Intressebolag

Förbundet är delägare i Gryning Vård AB samt Mediapoolen AB. Förbundet har under året hållit sig informerad om
verksamheten i de båda bolagen genom löpande skriftlig och muntlig information samt deltagande vid
ägarsamråd. Bolagen står inför utmaningar av olika karaktär, delvis till följd av pandemin. På grund av den aktuella
situationen har fler ägarsamråd genomförts.
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4
4.1

Dataskyddsombud
Uppdrag och syfte

Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen är en samverkan som syftar till att effektivt ge medlemskommunerna kunskap och erfarenhet i dataskyddsfrågor. Medlemmarna i Boråsregionen ska känna att de har bra
tillgänglighet till dataskyddsombuden och därmed känna trygghet gällande hur den personliga integriteten
hanteras inom den egna organisationens olika verksamheter. Med verksamhet avses exempelvis förvaltningar,
kluster av förvaltningar, avdelningar, sektorer, sektioner, kommunalförbund, kommunala bolag och nätverk.
Personuppgiftsansvarig (PUA) är alltid respektive nämnd eller styrelse.
Samverkansformens övergripande målsättning är att ge medlemskommunerna möjlighet att skaffa sig kontroll
över de vitala delarna i dataskyddsförordningen och ge dem verktyg att motverka och minska antalet incidenter;
vars konsekvenser kan ge dålig publicitet vilket kan skada både varumärket och minska kommunens anseende hos
allmänheten. Under 2021 är ambitionen att öka det proaktiva arbetet.
Dataskyddsombuden erbjuder sin kompetens och ger service åt verksamheterna, dess personal samt
kommunmedlemmar genom rådgivning, information, utredningar och utbildningsinsatser. I de fall det behövs, ges
också stöd och hjälp i att bedöma hur personuppgiftsincidenter ska hanteras.

4.2

Utfall och förväntad utveckling

Dataskyddsombudsverksamheten uppvisar vid delåret ett positivt resultat om 173 tkr. Prognosen vid årets slut är
ett nollresultat.

4.3

Måluppfyllelse delår

Det övergripande målet är att Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten

Mål

Mätetal

Uppföljning 210831

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

•

•

Alla verksamheter utom 4 har
genomfört vårens
granskningsomgång. Resterande
är planerade under hösten.

•

Mognadsmatrisen ska
genomföras under hösten enligt
plan.

Kunskap
•
Tillhandahålla experttjänst i
frågor som rör den personliga
integriteten
•
Tillhandahålla möjlighet att låta
DSO bidra i det interna arbetet
med kulturfrågor som rör den
personliga integriteten
•
Bidra till kompetenshöjning i de
kommunala verksamheterna

•

Ombudsmannaskap
•
Tillhandahålla expert- och
bedömningshjälp vid
personuppgiftsincidenter

•

•

•

•

Alla verksamheter (~75) ska
under året ha genomfört minst
en granskningsomgång
Alla verksamheter/kluster
(~16) ska under året ha
genomfört minst en
genomgång med
Mognadsmatrisen

DSO ska stötta
verksamheterna med råd i
enkla (45) och mer komplexa
(20) frågor och utredningar
DSO ska besöka nätverk och
personalträffar/APT (10) för
att informera om dataskydd
och stärka medvetenheten
kring integritetsfrågor
På uppdrag arrangera
utbildningar för att höja
kompetensen om dataskydd (4
utbildningsaktiviteter) samt
publicera ca 4 nyhetsbrev
DSO ska stötta arbetet vid alla
misstänkta och bekräftade
personuppgiftsincidenter (20)

Målet är delvis uppnått och kommer
att nås under året.
•
18 registrerade frågor och
ärenden är hanterade.
•
DSO har digitalt besökt ett antal
ledningsgrupper för en
frågestund. Digitala träffar med
kommunernas och bolagens
kommunikatörer och webbyråer
har genomförts kring hemsidor
och sociala plattformar.
•
1 nyhetsbrev är publicerat.
Målet är delvis uppnått och
förväntas nås under året.
•

Under perioden har 22
incidenter hanterats.
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•

Tillhandahålla en kontaktpunkt
inom ramen för DSO-rollen

Externt nätverk
•
Boråsregionen ska fortlöpande
ses som en självklar partner när
det gäller dataskyddsombud

Planera
•
Skapa än mer relevant innehåll
till de kommunala
verksamheterna

•

•

•

DSO ska finnas tillhands för
alla registrerade personer,
medarbetare, verksamheter
och tillsynsmyndigheten som
önskar hjälp med ärenden,
information med mera. Alla
ärenden ska vara återkopplade
till frågeställaren inom 5
arbetsdagar
DSO ska organisera och
kontinuerligt inhämta
värdefulla nyheter och
kunskaper genom
omvärldsbevakning (45),
deltagande i relevanta nätverk
(6) och utbildningar (4)

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

•

Samtliga inkomna
ombudsärenden är hanterade
inom 5 dagar.

Målet är uppnått.

•

•
•

Omvärldsbevakningen har blivit
en daglig syssla som löpande
hanteras.
Deltagit i 4 nätverksträffar.
Utbildningarna är planerade till
hösten.

Målet är delvis uppnått och
förväntas nås under året.
•
En större översyn planeras
under kommande period.
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5
5.1

Medarbetarcentrum
Uppdrag och syfte

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

5.2

Utfall och förväntad utveckling

Medarbetarcentrum uppvisar vid delåret ett negativt resultat om 314 tkr. Prognosen vid årets slut är ett
nollresultat vilket beror på ökade intäkter under det andra halvåret.

5.3

Måluppfyllelse delår

De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka chefer och
arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är
attraktiva arbetsgivare.

Mål
•

•

Mätetal

Uppföljning 210831

Marknadsföra
Medarbetarcentrums verksamhet
för ökat användande

•

•

Tillhandahålla ett attraktivt utbud
av tjänster utifrån kommunernas
behov

•

•

•

•

•
•

Bidra till personalrörlighet genom
jobbmatchning

•

•

•

Bidra till att nödvändig kunskap
och kompetens finns hos cheferna
i medlemskommunerna genom
ledarskapsprogrammet

Tre nyhetsbrev
Uppdaterad broschyr

•

Årlig dialogträff med
kommunernas
ledningsgrupper
Årlig dialogträff med HRavdelningen på respektive
förvaltning och kommun
Fyra styrgruppsmöten
Ha full tillgänglighet att utföra
basverksamheten med
reflekterande samtal och
jobbmatchning alla
arbetsdagar
90 % av medarbetarna ska vara
nöjda med det reflekterande
samtalet

•

90 % av deltagarna på
ledarskapsprogrammet ska
ange att de rekommenderar
utbildningen till annan

•
Vid kortare uppdrag: 90 % av
Genom grupputvecklingsinsatser
cheferna ska vara nöjda med
vara ett stöd och verktyg för
insatsen
arbetsgivarna i arbetet med
•
Vid längre uppdrag: Gruppens
organisatorisk och social
prestation ska ha ökat med
arbetsmiljö för att bidra till ökad
minst 10 %
hälsa hos medarbetarna, högre
prestation i grupper och ökad
attraktivitet hos kommunerna
Samtliga mål är delvis uppfyllda och kommer att nås under året.
•

•
•

Fyra nyhetsbrev under
perioden
Broschyr klar
Arbete pågår enligt plan
HR-träffar inbokade,
genomförs under hösten
Ett styrgruppsmöte
genomfört

•

Full tillgänglighet under
hela perioden

•

Av genomförda samtal är
100 % nöjda

•

Samtliga chefer
rekommenderar
utbildningen

•

Har ej genomfört något
kortare uppdrag

•

Gruppuppdrag pågår
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6
6.1

Navet science center
Uppdrag, vision och verksamhetsidé

Navet ska vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög
utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.
Visionen är att Navet är en självklar samarbetspartner för uppfyllandet av Agenda 2030. Mission är att öka lusten
till lärande hos alla och strategin att vara en lärande organisation som ständigt söker nya metoder och
samarbetspartners.
Navets verksamhetsidé är att på vetenskaplig grund, med entreprenöriellt lärande, interkulturell dialog och hållbar
utveckling skapa teman, utbildningar, program, interaktiva utställningar och experiment. Kunskaper sätts i ett
sammanhang och får fler att engagera sig och vilja ha mer kunskaper inom naturvetenskap, teknik och matematik.

6.2

Utfall och förväntad utveckling

Navet uppvisar ett negativt resultat vid delåret om 1 155 tkr och förväntas göra ett negativt resultat om
ca 2 000 tkr vid årets slut, varav 1 300 tkr är en pensionskostnad av engångskaraktär som enligt tidigare beslut i
Direktionen ska belasta eget kapital. Resterande underskott är en direkt följd av minskade intäkter till följd av
coronapandemin.

6.3

Måluppfyllelse delår

Navets långsiktiga mål är Alla kommuner i Boråsregionen ingår i verksamheten som avtalskommun . Navet följer
förbundets övergripande fokusområden. Mål och mätetal beslutas av styrgruppen. Under 2021-23 är fokus på
Agenda 2030 och de globala målen såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att få skolor,
organisationer och allmänhet engagerade i vår framtid är den övergripande stora utmaningen.
Coronapandemin har i hög grad påverkat Navets verksamhet och därmed måluppfyllelsen. Verksamheten för
allmänheten höll stängt fram till mitten av juni, då man öppnade med begränsade öppettider och besökare.
Utbildningar, möten och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser
nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser,
exempelvis genom att ställa om verksamheten till digitalt och mobilt genom att pedagogerna livesänt eller
uppsökt skolorna och arbetat med utomhuspedagogik.
En omfattande dialogprocess har startats upp med olika aktörer som ska utmynna i en affärsplan för Navet för
perioden 2022-2025. Detta är ett steg i att nå Navets långsiktiga mål att alla kommuner i Boråsregionen ska ingå i
Navets verksamhet.

6.3.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling
Mål

Mätetal

Tekniktema tillsammans med
• Framflyttat pga corona
teknikföretag för åk 8 för minst 10
klasser
• Ungdomsaktivitet på sommaren med
• Genomfört
minst 20 ungdomar
• Genomföra ett två veckors
• Genomfört
ämnesövergripande tema för
gymnasiet åk 1 för Sven Eriksson
gymnasiet i samverkan med företag
för minst 100 elever
• Upparbeta minst fyra nya
• Genomfört
företagskontakter
Bedömningen är att målet är delvis uppnått och kommer att nås under året. Sprunget ur dialogprocessen finns
många idéer kring ett mer strukturerat och strategiskt näringslivssamarbete.
Stimulera ökat
entreprenörskap genom
att verka för att använda
och utveckla de
entreprenöriella
kompetenserna

•

Uppföljning 210831
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6.3.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens
Mål

Mätetal
•

Uppföljning 210831

Möten med utvecklingsansvariga i
• Genomfört
avtalskommunerna
• Analys av måluppfyllelsen i
• Ersatt av en omfattande
avtalskommunerna
dialogprocess med kommunerna
• Analys, uppföljning av statistik kring
• Genomfört
fullföljda studier och måluppfyllelse,
minst två seminarier med personalen
• Genomfört
• Utveckling av filial-idén tillsammans
med Svenljunga kommun
• En ny utställning för de allra yngsta
• Framflyttat pga corona, klar våren
med Tunda som huvudperson
2022
• Minst 15 000 elever på Navet-teman
• Uppnås ej pga corona, 4 727 elever
• Minst 500 elever på teman i
under perioden
matematik
• Genomfört (752 elever)
• Minst 500 elever i teman om
• Uppnås ej pga corona, 130 elever
programmering
under perioden
• Minst 500 elever på teman med fokus
• Uppnås ej pga corona, 103 elever
på Agenda 2030 och de globala målen
under perioden
• Minst två nya teman tas fram under
• Genomfört: Väder och Escape Room
året
• Utvärdering av PIF genomfört
• Minst två utvärderingar av skolprojekt
• Uppnås ej pga corona, 138
• Minst 200 pedagoger på utbildning
pedagoger under perioden
inom naturvetenskap och teknik
• Uppnås ej pga corona, 86 pedagoger
• Minst 500 pedagoger på utbildning i
under perioden
matematik
• Uppnås ej pga corona, 28 pedagoger
• Minst 500 pedagoger utbildas i
under perioden
programmering och digitala verktyg
• Uppnås ej pga corona, 163 dagar
• Minst 800 lärarutbildningsdagar i
under perioden
skolutveckling
• Uppnås ej pga corona, 355 dagar
• Totalt minst 2000
under perioden
lärarutbildningsdagar
Pandemin påverkar det estimerade resultatet och det är i dagsläget oklart hur många av mätetalen som
kommer att nås under året. Verksamheten har fortsatt att erbjuda digitala och mobila lösningar och ställt om
istället för att ställa in. Målet är ej uppnått.
Verka för att fler unga
• Navet fortsätter sitt nätverkande i två
• Genomfört
fullföljer sina studier
utsatta områden i Borås för att få
kontakt med föräldrar och barn, med
minst sex träffar
• Genomfört
• Interkulturell dialog intern och externa
aktiviteter
• Genomfört
• Navet deltar i minst fem öppna
aktiviteter i utsatta områden i Borås
• Genomför ett drogförebyggande tema
• Genomförs under hösten
tillsammans med Folkhälsan, Polisen
och Soc i tre områden i Borås. Temat
engagerar elever, lärare och föräldrar
• Genomförs under hösten
• Eftermiddagsgrupper med elever från
åk 5-6 elever från Norrby
• Genomförs tom vt 2022
• Fortsatt utveckling av
skolutvecklingsprojektet i Tranemo
med minst 20 träffar, handledning av
rektorer, processledare (lärare) och
elevhälsa
• Genomfört inom ramen för PIF
• Uppstart av ett skolutvecklingsprojekt
på en 7 till 9 skola
Navet bidrar till ökad
måluppfyllelse i ämnena
naturvetenskap, teknik
och matematik
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•

Skapa en maker space, en plats för alla • Färdigställs under hösten
att komma och förverkliga, utveckla
sina idéer
Trots att pandemin gjort att flera aktiviteter skjutits upp är målet delvis uppnått och förväntas nås under året.
Nätverksarbetet i utsatta områden fortlöper och Navetklubben, en satsning på mellanstadieelever från Norrby,
har startat. Skolutvecklingsprojektet PIF (Processledning I Fokus) i Tranemo fortlöper med goda resultat och
dialog har påbörjats om en liknande satsning i Svenljunga.
Navet är en arena för
• Navet samverkar i minst två mässor
• Vårdmässa genomförs i november
teknik och vårdyrken
där vård och teknikjobb exponeras för
ungdomar
• Framflyttat pga corona
• Navet genomför tekniktema med
minst 250 elever i årskurs 8
• Genomfört/genomförs
• Navet genomför läsårstemat
Drömstaden för minst 100 elever
Pandemin påverkar det estimerade målet. Vård- och omsorgsmässan kommer att genomföras som planerat.
Under tre dagar kommer 600-700 inbjudna elever från samtliga medlemskommuner få möjlighet att möta
personer som alla arbetar som undersköterskor inom region och kommun. Mässan genomförs tillsammans med
Vård och omsorgscollege (MUST & BoBo), Södra Älvsborgs Sjukhus och SyVare från regionen. Drömstaden
genomförs enligt plan och ambitionen är att sprida konceptet till fler kommuner i Sjuhärad. Målet är delvis
uppfyllt, vilket även är bedömningen på helårsbasis.
Navet bidrar till ökad
• Navet genomför utbildningar i
• Genomförs under hösten
digital kompetens
programmering på uppdrag av
Skolverket
• Dialog pågår med Mediapoolen om
• En digital plattform för Navets
att dra nytta av befintliga
pedagogiska program och
plattformar
undervisningsmaterial utvecklas
• Påbörjas under hösten
• Navet utvecklar kommunikationen
med skola och allmänhet, genom
livesändningar och inspelat material
• Omformulerat enligt önskemål att
• Fortsatt samarbete med Svenljunga
fokusera på teknik/naturvetenskap
kommun kring digitalisering av skolan
utomhus med inslag av digitala
• Utvecklingsprojekt kring digital
hjälpmedel
kompetens inom förskolan och
• Framflyttat pga corona
matematik
• Färdigställs under hösten
• Digital maker space för allmänheten
färdigställs
• Escape-room med hjälp av 360• Idéer för Escape-room med hjälp av
teknik har utvecklats
VR teknik tas fram
• Genomfört
• En digital matris för
utomhuspedagogiken tas fram
Navet har fått uppdrag från Skolverket att genomföra utbildningar i programmering. Fokus kommer att ligga på
lägre åldrar och genomföras under hösten. Samtal pågår med Mediapoolen kring en gemensam filmsatsning
med Navet som utgångspunkt för både inspelningsmiljö och pedagogik. Det digitala och mobila kommer att
vara ett komplement för att öka tillgängligheten. Målet är delvis uppnått och kommer att nås under året.
Navet stimulerar intresse
• Verksamheten Hubben startar och
• Genomförs under hösten i mindre
och ökar
engagerar allmänheten i
skala pga corona
allmänbildningsnivån hos
framtidsfrågor
allmänheten
• Navet börjar i samarbete med Science
• Dialogen fortlöper
park Borås bygga upp en arena för
samhällsutveckling
• Genomfört
• Navet genomför minst fem publika
aktiviteter lokalt/regionalt
• Framflyttat pga corona
• Minst fem föreläsningar på Navet med
allmänheten som målgrupp
• Genomfört
• Synas i minst tre lokala medier
• Genomfört
• Arbeta internt med begreppet
vetenskapligt kapital
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•
•

•
•
•

Publicera minst 20 sidor i Borås
tidning
Intern grupprocessutbildning
genomförs, minst två tillfällen med
extern processledare
Bygger en utställning av Borås Stads
biologiska museum
Ett virustema/miniutställning tas fram
Teman för allmänheten på Ramshulan

•

Ej genomfört pga corona;
neddragning till 1 gång/månad
• Genomfört/genomförs

•

Genomfört: invigning 23 juni

•

Genomfört
• Framflyttat pga corona

Verksamheten i Hubben kommer att starta under hösten. Den 23 juni invigdes fågelutställningen Biologiska
balkongen. Publiceringen av BT-sidor har dragits ned till 1 per månad som en konsekvens av pandemin. Navet
deltog med öppet hus i Naturskolans lokaler vid invigningen av det nya utvidgade naturreservatet på Rya Åsar.
Vid årets “Vattendag” i Borås stadspark fanns Navet på plats med två pedagoger och en helgpersonal. Under
Astronomins dag och Natt genomfördes publika visningar i Astronoma. Utställningen “Fira demokratin – 100 år”
har under september månad funnits i Kuben och visats för allmänheten. Målet är delvis uppnått och merparten
kommer att nås under året.

6.3.3 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid
Mål

Mätetal
•

Uppföljning 210831

Navet utvecklar Hubben, ett
• Genomfört/genomförs
område/utställning kring Agenda 2030
som är en öppen arena för alla.
• Miljödiplomering genomförd,
• Navet analyserar den egna
temaverksamheten analyserad
verksamheten utifrån de Globala
målen
• Under 2021 huvudfokus unga 15 till 25 • Ej genomfört pga corona.
Framflyttat
år. Arenan är en innovations hub
tillsammans med Borås Stad och
Science park
• Genomfört/genomförs
• Temat Drömstaden genomförs med
minst tio klasser
• Ej genomfört (dialog med Umeå
• Temat Drömstaden för åk 5 utvecklas
pågår)
vidare och sprids till ytterligare minst
en kommun
• Flera utbildningsdagar för
• Utbildningsdag med tjänstemän i
tjänstemän inom Borås stad
minst två kommuner på tema Agenda
genomförda
2030
• Utbildningar för politiker Borås och i
• Genomfört
Da Nang Vietnam
• Den regionala Hållbarhetsfestivalen
• Genomförs enligt plan
genomförs hösten 2021
• Genomfört
• Minst tio utbildningar i Agenda 2030
genomförs
Målet har påverkats av pandemin och Hubben har inte kunnat dra igång med unga 15-25 år som huvudfokus i
den omfattning som planerades i verksamhetsplanen. Under hösten kommer två grupper att starta i
Makerspacen; en tjejgrupp från Norrby och en hantverksgrupp. Drömstaden utvecklas väl. Flera
kompetenshöjande aktiviteter i form av miljöutbildningar har genomförts och fler liknande uppdrag har
inkommit inför hösten. Det internationella projektet tillsammans med Da Nang pågår, dock genomförs samtliga
aktiviteter digitalt, vilket medfört vissa revideringar av projektplan och budget. Målet är delvis uppnått och
merparten förväntas nås under året.
Navet stimulerar intresse
och ökar kunskapsnivån
om Agenda 2030
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6.3.4 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter
Mål

Mätetal
•

Uppföljning 210831

Verksamheten Hubben ska definieras
• Dialog pågår fortlöpande
som en arena för samhällsutveckling
av organisationer och allmänhet
• Genomfört
• En hybridarena skapas som är kopplad
till Hubben där många lokala,
regionala, nationella och
internationella möten sker
• Genomfört
• I ICLD projektet med Da Nang
genomförs utbildningar och möten
• Genomförs/dialog pågår
• Arbeta för ett nytt avtal med
Högskolan Borås
Bedömningen är att målet kommer att nås. Det finns ett stort intresse av att genomföra hybridmöten och/eller
konferenser där deltagarna kan delta fysiskt och/eller digitalt. Ambitionen är att genomföra minst två
hybridkonferenser under hösten. Dialogen med Högskolan i Borås pågår. Navet är med i projektet Gruvan som
innebär nationell samverkan med andra science centers.
Navet ska verka lokalt,
regionalt, nationellt och
internationellt gällande
framtidsfrågor
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7
7.1

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
Uppdrag, syfte och målbild

När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region är Närvårdssamverkans uppdrag
att samverka för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg omfattas av
kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa i medlemskommunerna samt primärvård,
specialistvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg.
Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom
kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan
bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en styrgrupp
bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet har beslutat om Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan
Södra Älvsborg 2019–2022 som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2021 där
nedanstående målindikatorer återfinns.
Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att
•
Skapa förtroende vårdgivarna emellan
•
Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten
•
Skapa en jämlik vård
•
Göra skillnad och skapa mervärde för invånarna
•
Sprida inspiration och glädje för samverkan
Den gemensamma målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är; Med tillit, där vårdgivarna arbetar
tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en samverkan som skapar
mervärde och trygghet i vårdövergångarna.
Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt förhållningssätt samt på
Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.

7.2

Utfall och förväntad utveckling

Det ekonomiska utfallet per augusti är ett positivt resultat om 641 tkr. Prognosen för helåret är ett positivt
resultat om cirka 600 tkr vilket härrör från överflyttade medel från 2020 om 884 tkr samt såld tjänst till Västra
Götalandsregionen under viss period av året. Eventuellt överskott överflyttas i sin helhet till 2022.

7.3

Måluppfyllelse delår

För att uppnå ovanstående målbild ska nedanstående målindikatorer uppfyllas. Indikatorerna följs upp via resultat
och statistik som Närvårdskontoret tillhandahåller. Resultaten återförs till delregionalt politiskt samråd och till
styrgrupp närvård flera gånger per år.
•

Antal återinskrivningar inom 30 dagar ska månadsvis under 2021 alltid vara max 15 %
Månadsresultaten januari-augusti 2021 har ett genomsnitt på 14,4 %. Bedömningen är att resultatet
bibehålls, vilket innebär att målindikatorn kommer att nås.

•

Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod ska vara max 5 %
Samtliga åtta kommuner ingår nu i avvikelsesystemet MedControl. Det finns svårigheter att ta fram
korrekt statistik, men statistik från januari tom april 2021 visar ett resultat på 37 %. Åtgärder har
vidtagits gällande förändrat arbetssätt men då diskrepansen mellan nuläget och målet är så pass stort,
är bedömningen att målindikatorn inte kommer att nås under året.

•

Rätt information ska finnas i SAMSA. Egengranskning ska genomföras en gång per år, efterföljt av ett
förbättringsarbete
Vissa verksamheter har genomfört en egengranskning under våren som planerat och övriga verksamheter är
uppmanade att genomföra sin egengranskning under hösten. Parallellt med detta ska en gemensam mall för
egengranskning tas fram och testas under våren 2022. Bedömningen är att målindikatorn kommer att uppnås.
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•

Andelen SIP ska vara 50 % av genomförda planeringsmöten 2020 (3 600 st). Detta innebär ett målvärde på
1 800 st SIP
Enligt regionstatistik uppfyller vi inte ovanstående målresultat, då resultatet i augusti 2021 är långt
under målvärdet. SIP-projektledaren och Styrgrupp närvård är medvetna om problematiken och arbetar
med förbättringar, exempelvis genom nyskapande av riktlinjer och genomförande av utbildningar. Då
resultaten i augusti ligger långt efter uppsatt mål på årsbasis, är en måluppfyllelse vid årsskiftet inte
möjlig, trots punktinsatser och utbildningstillfällen.

•

Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de senaste 12
månaderna, ska ökas med 5 % på årsbasis (enligt Munin)
Enligt Munin, en medicinsk kvalitetsuppföljning för vårdcentraler, påvisar resultatet en minskning med 0,4 %
(jan-aug 2021). Verksamheterna uppger att resultatet beror på arbetet med covid-19 och den vårdskuld som
uppkommit. Målindikatorn kommer troligtvis inte att uppnås.
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Sammanträdestider 2022
FÖRSLAG TILL BESLUT
Sammanträdestider för 2022 fastställs enligt presidiets förslag

Ärendebeskrivning
Presidiet har tagit fram förslag till sammanträdestider för Direktionen 2022. Sammanträdestiden är
satt till kl 9.00-12.00 undantaget ett heldagssammanträde under våren och ett under hösten då det
delregionala kollektivtrafikrådet sammanträder.
25 februari
22 april kl 9-16
3 juni
16 september
21 oktober kl 9-16
9 december
Förslag på sammanträdestider för presidiet samt de båda beredningarna bifogas materialet.

Beslutsunderlag
Årshjul 2022

ÅRSHJUL 2022
Direktion 9 december
Budget 2023

Presidium 29 november
16 november kl 13-16
Beredning Välfärd & Kompetens samt skolchefer

Januari
December

16 november
Beredning välfärd & Kompetens
Beredning Hållbar utveckling, BH7

Direktion 21 oktober kl 9-16
Delårsbokslut per den 31 augusti
Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR)

2 februari
Beredning Välfärd & Kompetens
Beredning Hållbar utveckling, BH7

November

Presidium 11 oktober

Presidium 15 feb
Februari

BHU presidium: 19/1, 24/2, 28/4, 30/6, 19/10, 24/11
BHU: 1/2, 8/3, 10/5, 9/8, 8/11, 6/12
Västkoms AU: 19/1, 24/2, 28/4, 30/6, 19/10, 24/11
Västkom: 1/2, 8/3, 10/5, 9/8, 8/11, 6/12
SRO: 19/1, 24/2, 28/4, 30/6, 19/10, 24/11

Direktion 25 februari
Årsredovisning 2021

Mars

16 mars kl 13-16
Beredning Välfärd & Kompetens samt skolchefer

Oktober

April

5 oktober kl 13-16
Beredning Välfärd & Kompetens samt
förvaltningschefer välfärd
5 oktober
Beredning Välfärd & Kompetens
Beredning Hållbar utveckling, BH7

Presidium 12 april

Övrigt
Sammanträdestid kl 9-12 om ej annat
anges

Direktion 22 april kl 9-16
Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR)

September

Maj

Direktion 16 september
Presidium 6 september
31 augusti
Beredning Välfärd & Kompetens
Beredning Hållbar utveckling, BH7

16 mars
Beredning Välfärd & Kompetens
Beredning Hållbar utveckling, BH7

Juni

Augusti
Juli

11 maj
Beredning Välfärd & Kompetens
Beredning Hållbar utveckling, BH7

11 maj kl 13-16
Beredning Välfärd & Kompetens samt förvaltningschefer välfärd
Presidium 24 maj

Direktion 3 juni
Tertialuppföljning per den 30 april 2022
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Anmälningsärenden 2021-10-22
Inkomna handlingar
Datum
210903
210903
210906
210906

Avsändare
1. Tranemo kommun
2. Tranemo kommun
3. Bollebygds kommun
4. eHandelsstaden Borås

210906
210908

5.
6.

210909
210914

7.
8.

210920
210921
210921
210923
210923
210924
210924
210929
210929
211004

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

211001

19.

211001
211001

20. Borås Stad
21. E-handelsstaden Borås,
ek förening
22. Högskolan i Skövde
23. Marks kommun
24. Västra
Götalandsregionen
25. Borås Stad
26. Högskolan i Skövde
27. Tranemo kommun
28. Borås Stad
29. Svenljunga kommun
30. Svenljunga kommun
31. Gryning Vård AB

211004
211005
211005
211007
211007
211011
211012
211014
211014
211015

Borås TME
Södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Svenljunga kommun
Beredningen för hållbar
utveckling
Trafikverket
Coompanion Sjuhärad
Länsstyrelsen
Miljöbron
Miljöbron
Tranemo kommun
Tranemo kommun
Region Halland
Södra patientnämnden
P4 Sjuhärad/Sveriges
radio
VästKom

Ärende
Yttrande Regional fysisk planering PBL- VGR som regionplaneorgan
Bostadsförsörjningsprogram Tranemo 2021-2024
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025
Besked om avslut av projekt Regionalt Traineeprogram inom ehandel/logistik/IT
Information om ny projektledare för projekt Hemester
Protokollsutdrag Uppdragshandling närsjukhus Skene
Årsredovisning 2020
Protokollsutdrag skrivelser om hållbar mobilitet
Beslut ÅVS 156
Rekvisition LEA för stärkt attraktionskraft i Sjuhärad
Inbjudan att ansöka om medel för klimatanpassning
Rekvisition Håll Ut
Rekvisition 7H kompetens
Årsredovisning 2020
Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022
Remiss Regional infrastrukturplan Halland 2022-2033
Förfrågan om möte
Begäran om allmän handling, fakturor
Remisser Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård
samt Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser
Remiss Näringslivsstrategi för Borås Stad 2022-2025
Reviderad ansökan förstudie Internationell omvärldsbevakning
Slutrekvisition Företagsrevitalisering i Boråsregionen
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025
Protokollsutdrag KTN Hållbar mobilitet
Reviderat gymnasiesamverkansavtal
Komplettering slutrekvisition Företagsrevitalisering i Boråsregionen
Samverkansavtal Praktikplatsen.se
Rekvisition Digitalt Kompetensmäkleri
Val Närvårdssamverkan
Beslut Samverkan eArkiv
Styrelseprotokoll 2021-09-09

Expedierade handlingar
Datum
210916
210916

Mottagare
32. Medlemskommunerna
33. Medlemskommunerna

Ärende
Direktionsprotokoll 2021-09-10 samt anslag
Val Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Anmälningsärenden
Direktionen
Ärende: 15
Datum: 2021-10-15
Sida 2 (2)
210920

34. Medlemskommunerna

210920

35. Medlemskommunerna,
Borås Energi och Miljö,
Ulricehamns energi
36. Borås Stad
37. Västra Götalandsregionen,
Medlemskommunerna
38. Socialstyrelsen
39. P4 Sjuhärad/Sveriges radio

210920
210921
210929
211004

Regional överenskommelse hjälpmedel i förskola, skola och daglig
verksamhet
Mot en cirkulär och hållbar framtid. Gemensam avfallsplan 20212030
Delårsbokslut 2021
Yttrande Regional fysisk planering – VGR som regionplaneorgan
Delårsrapport medel God och nära vård 2021
Utlämnande av allmän handling, fakturor

Delegationsbeslut
Datum
2106-2110
210629
210701

Beslut
40. Åtta avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad
41. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Tranemo kommun
42. Reviderad ansökan Creative Innovations P413

210901
210910
210910
211004
211011

43. Reviderad ansökan Framtidsbild/Strukturbild
44. Städavtal
45. Uppdrag utbildning SAMSA SIP, Närvårdskontoret – Västra
Götalandsregionen
46. Utlämnande av allmän handling
47. Reviderad ansökan förstudie Internationell omvärldsbevakning

211012

48. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Marks kommun

Delegat
Verksamhetschef MC
Verksamhetschef MC
Enhetschef regional
utveckling
Förbundsdirektör
Administrativ chef
Förbundsdirektör
Administrativ chef
Enhetschef regional
utveckling
Verksamhetschef MC

Tjänsteskrivelse
Direktionen
Ärende: 18
Sida 1 (2)

Agenda DKR 2021-10-22
A. Information från Kollektivtrafiknämnden
Vid mötet informerar kollektivtrafiknämnden om:
• Västtrafiks uppdrag och budget för 2022
• Västtrafiks prisjustering för 2022
• Ansökan om statlig ersättning för förlorade biljettintäkter
• Seniorkortsutredningen (fördjupat ärende i punkt D)
• Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet
B. Aktuellt från Västtrafik
Vid mötet informerar Västtrafik om aktuella frågor.
C. Uppdatering av Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken
Miljö- och klimatstrategin antogs i kollektivtrafiknämnden 2018 och är en av strategierna
knutna till Trafikförsörjningsprogrammet. I september 2021 påbörjades ett arbete med att
uppdatera strategin. Utredningen ska bland annat beakta den snabba utvecklingen av
elfordon och batterier. Det sker även en snabb teknikutveckling inom elektrifiering av
regionbuss, båt och tåg samtidigt som utbudet av biogasbussar minskar vilket även beaktas i
revideringen.
Trafikförsörjningsprogrammets mål för klimatpåverkan är idag relaterat till utfört
transportarbete, dvs. gram koldioxid/personkilometer. Under pandemin har därför utsläppen
per personkilometer ökat och förslag finns redan nu om att komplettera det befintliga målet
med ett mål för totala utsläpp. Behovet av ökade hållbarhetskrav på batterier och
framtagande av ett faktaunderlag om elektrifiering kommer även arbetas fram.
D. Utredning seniorkort (bilaga)
Kollektivtrafiknämnden gav Västtrafik 2020-12-11 i uppdrag att utreda
seniorkortserbjudande i Västra Götalandsregionen och Kungsbacka kommun. Västtrafik har
under 2021 startat projektet ”Utreda och implementera nytt seniorkortserbjudande”. Syftet
med uppdraget är bland annat att se över befintliga seniorkortserbjudande samt se över den
kostnadskalkyl som används vid kommunalt tillköp. Vid mötet presenterar Västtrafik en
statusrapport och önskar, utifrån den, diskutera ett antal frågeställningar. Statusrapport och
frågeställningar från Västtrafik finns bifogade. Västra Götalandsregionen och Västtrafik
välkomnar skriftliga synpunkter från enskilda kommuner eller delregioner. Eventuella
synpunkter skickas direkt till kollektivtrafiknämnden (kollektivtrafik@vgregion.se) senast 31
januari 2022.
E. Återkoppling skrivelse om mobilitetsprocess
Kommunalförbunden i Boråsregionen, Fyrbodal och Skaraborg sände våren 2021 en skrivelse
till BHU och kollektivtrafiknämnden för att lyfta vikten av ett utvecklingsarbete för
kombinerade mobilitet i glesare geografier. Området knyter väl an till fokusområde Driva på
och underlätta för hållbara resval i trafikförsörjningsprogrammet för 2021–2025. På DKR ges
en återkoppling av hur skrivelsen är omhändertagen och hur arbetet planeras framåt.

Tjänsteskrivelse
Direktionen
Ärende: 18
Sida 2 (2)
F. Målbild Tåg 2035 med delmål 2028
Enligt Målbild Tåg 2028, konkretisering av Målbild Tåg 2035, är målsättningen för sträckan
Borås-Värnamo på Kust-till-kustbanan att trafikera 10 tåg per dag och riktning samt öppna
nya stationer i Hillared, Länghem och Grimsås. För Viskadalsbanan är målsättningen att
återta hastigheter, förlänga plattformar och snygga upp stationsmiljöer för att kunna
trafikera ett tåg i timmen på ett attraktivt sätt. För sträckan Göteborg-Borås på Kust-tillkustbanan behöver det framtagna förstärkningsalternativet (till Ny stambana GöteborgBorås) kompletteras med en fortsatt utredning och ställningstagande kring vilka stationer
som framöver är aktuella på sträckan.
Det delregionala kollektivtrafikrådet i Boråsregionen önskar vid mötet återkoppling från
Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd om hur Västra Götalandsregionen verkar för
att realisera Målbild Tåg 2035 i Boråsregionen.

Statusrapport
Projektet ”Utreda och implementera
nytt seniorerbjudande”

September 2021
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1 Sammanfattning
I projektet "Utreda och implementera nytt seniorerbjudande" ingår att utreda olika utformningar
av Västtrafiks seniorerbjudande, samt att implementera den lösning Kollektivtrafiknämnden
beslutar. Projektet startades våren 2021 och beräknas pågå till 2023. Västtrafik har utrett ett
flertal olika varianter av seniorerbjudande och föreslår Kollektivtrafiknämnden att
nedanstående inriktningar och alternativ kvarstår för fortsatt utredning samt dialog i de
delregionala kollektivtrafikråden (DKR).
Kommunalt tillköp: seniorbiljett
a) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 år
b) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik* alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 70 år
c) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik* alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 75 år
*Lågtrafik föreslås liksom idag endast vara ett alternativ vid det lägre åldersvillkoret, 65 år.

Seniorbiljetterna föreslås ha samma linjegiltighet som i dagens kommunala tillköp. Gällande
zongiltighet respektive administrationsavgift för seniorerna föreslås två olika inriktningar för
fortsatt utredning:
• Zongiltighet endast i den zon kommunen tillhör, alternativt möjlighet att välja
giltighet i flera zoner
• Möjlighet att ta ut en enhetlig administrationsavgift av seniorerna, alternativt att inte
ha möjlighet att ta ut en administrationsavgift av seniorerna
Regionalt erbjudande: seniorbiljett
d) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC dygnet runt, åldersvillkor 65 år
e) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC lågtrafik, åldersvillkor 65 år
Alternativ d) och e) gäller kommunmedlemmar. Bägge alternativen förutsätter en
skatteväxling. Seniorbiljetterna föreslås ha samma linjegiltighet som i dagens kommunala
tillköp.
Regionalt erbjudande: seniorrabatt
25 % seniorrabatt på hela Västtrafiks sortiment för alla seniorer, åldersvillkor 65 år, i
kombination med ett alternativ med seniorbiljett:
f) Seniorrabatt i kombination med kommunalt tillköp (a, b eller c)
g) Seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik (e)
Seniorrabatten omfattar alla seniorer, inte bara kommunmedlemmar utan även till exempel
turister och besökare.

För samtliga alternativ a) - g) ser Västtrafik att seniorerna bör kunna välja att få en digital
seniorbiljett i appen Västtrafik To Go. Möjligheterna att utveckla detta påverkas dock av interna
beroenden på Västtrafik och prioriteringar mot övriga verksamheten.
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2 Bakgrund
Västtrafik erbjuder idag kommuner i Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka att göra
tillköp av seniorbiljetter till folkbokförda invånare. Utformningen av dagens erbjudande utgår
från beslutade principer för tillköp av färdbevis (beslutade av Kollektivtrafiknämnden 201411-06). Enligt beslut av Kollektivtrafiknämnden (2020-09-25 §45 Uppdrag för Västtrafik AB
2021) har Västtrafik fått i uppdrag att utreda olika utformningar av ett seniorerbjudande.

3 Syften med seniorerbjudandet
I dialog med kommunerna har det lyfts fram flera olika syften med seniorerbjudandet:
●
●
●
●
●
●
●
●

Förbättrad folkhälsa
Skapa vana att resa kollektivt, senarelägga färdtjänstdebut
Utnyttja befintlig kapacitet i kollektivtrafiken
Bibehållen turtäthet
Sprida resandet till lågtrafik i vissa områden
Social hållbarhet (möjlighet till ett självständigt liv)
Jämlikhet
Näringslivspolitisk inriktning (bo kvar i området)

Att uppfylla seniorerbjudandets syften är ett av flera utvärderingskriterier i utredningen.

4 Utvärderingskriterier
Västtrafik har tagit fram utvärderingskriterier för utredningen av nytt seniorerbjudande:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Uppnås syften med seniorerbjudandet?
Genomförbarhet
Förändringens omfattning
Konsekvenser för kommuner
Konsekvenser för seniorer
Konsekvenser för Västtrafiks partners
Konsekvenser för Västtrafik och underleverantörer
Kostnads-/intäktspåverkan internt
Ekonomisk påverkan externt

Kriterierna används för att utvärdera och jämföra de olika alternativ som utreds.

5 Tidplan
Utredningen påbörjades under våren 2021. Under hösten genomförs bland annat
referensgruppsmöten samt dialog i de delregionala kollektivtrafikråden (DKR). Utredningen
förväntas kunna presenteras för beslut i kollektivtrafiknämnden före sommaren 2022. Därefter
går projektet in i en utvecklings- och implementeringsfas. Projektets målsättning är att det nya
erbjudandet ska vara implementerat senast Q2 2023, då Västtrafik under hösten 2023 och
kommande år behöver byta ut en större mängd seniorbiljetter på grund av deras sista
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giltighetsdatum. Vid ett eventuellt beslut om att seniorbiljetterna inte längre ska finnas kvar vill
Västtrafik undvika att byta ut biljetterna, dvs. avsluta nuvarande seniorerbjudande före hösten
2023, då det behövs resurskrävande utveckling och processer för att kunna hantera utbytena.
Detaljerad tidplan för implementering tas fram efter Kollektivtrafiknämndens beslut om
utformning av nytt seniorerbjudande. Implementeringen påverkas av val av lösning, interna
beroenden och prioriteringar mot övriga verksamheten.

6 Identifierade utvecklingsområden
Projektet har identifierat flera övergripande utvecklingsområden för de varianter av
seniorerbjudanden som innefattar seniorbiljetter:
•
•
•
•

Digitala seniorbiljetter
Kalkylmodell
Seniorerbjudande för alla kommunmedlemmar
Processer

Digitala seniorbiljetter
Att kunna få seniorbiljett i appen Västtrafik To Go är ett återkommande önskemål från
seniorerna och skulle innebära en förbättring ur både miljö- och kostnadssynpunkt. Det skulle
vara en stor fördel att kunna erbjuda digitala biljetter i samband med att seniorbiljetter behöver
bytas ut hösten 2023. Möjligheterna att utveckla detta påverkas dock av interna beroenden på
Västtrafik och prioriteringar mot övriga verksamheten.
Eftersom inte alla seniorer har möjlighet att ha en digital biljett så kommer biljett på kort behöva
finnas kvar som ett valbart alternativ.
Kalkylmodell
Nuvarande kalkylmodell för kommunala tillköp av seniorbiljetter är komplex och svår att
förstå, vilket gör att den lätt misstolkas. Projektet kommer därför att ta fram en ny kalkylmodell
som är tydligare och lättare att förstå.
Seniorerbjudande för alla kommunmedlemmar
Utredningen har visat att seniorerbjudandet utifrån kommunallagens likställighetsprincip
sannolikt behöver vara tillgängligt för alla kommunmedlemmar*, inte bara kommunernas
folkbokförda invånare (det här gäller dock inte för pågående tillköp där besluten har vunnit
lagakraft). Processen för erbjudande och beställning behöver däremot inte vara utformad på
samma sätt för folkbokförda kommunmedlemmar som för andra kommunmedlemmar. Hur
beställningar till kommunmedlemmar som inte är folkbokförda ska gå till behöver utredas
vidare. Hanteringen kommer att kräva systemutveckling och nya processer och kan komma att
innebära ökad administration för kommunerna.
*Medlemskap i en kommun uppkommer genom något av följande:
• Folkbokföring
• Innehav av fast egendom. Såväl fysiska som juridiska personer kan vara kommunmedlemmar p.g.a.
ägande av en fastighet i den aktuella kommunen
• Skyldighet att betala kommunalskatt
Även personer utan svenskt personnummer kan vara kommunmedlemmar och det är möjligt att vara medlem i
flera kommuner samtidigt.
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Processer
En ny utformning av seniorerbjudandet kan innebära behov av systemutveckling och revidering
av processerna kopplade till seniorerbjudandet, till exempel erbjudande och beställning.
Processer och utvecklingsbehov kommer ses över i samband med implementeringsfasen, det
vill säga när det finns ett beslut gällande villkoren för det nya erbjudandet.

7 Olika inriktningar för seniorerbjudandet
Under utredningen har ett flertal olika utformningar utvärderats och tre huvudinriktningar har
identifierats:
•
•
•

Kommunalt tillköp: seniorbiljett
Regionalt erbjudande: seniorbiljett
Regionalt erbjudande: seniorrabatt

För samtliga inriktningar gäller att åldersvillkoret 65 år bör ses över vid en eventuell framtida
höjning av pensionsåldern.
I följande kapitel sammanfattas Västtrafiks utvärderingsarbete och rekommendationer för den
fortsatta utredningen.

7.1 Kommunalt tillköp: seniorbiljett
7.1.1 Kommunalt tillköp: alternativ som föreslås vara kvar i utredningen
Baserat på utvärderingarna av olika alternativ kvarstår tre förslag i utredningen inför höstens
dialoger i de delregionala kollektivtrafikråden (DKR):
a) Kommunalt tillköp: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 år
b) Kommunalt tillköp: lågtrafik* alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 70 år
c) Kommunalt tillköp: lågtrafik* alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 75 år (som idag)
Ett enhetligt lägre åldersvillkor (a) är det bästa alternativet utifrån syftet att etablera en vana att
resa kollektivt och senarelägga färdtjänstdebuten. Samtidigt kan det i vissa kommuner finnas
önskemål om att kunna välja ett högre åldersvillkor, därför föreslås även alternativ b och c att
kvarstå för dialog med kommunerna i DKR.
Seniorbiljetterna har kvar samma linjegiltighet som i dagens kommunala tillköp. Även
Kungsbacka kommun erbjuds möjligheten att göra ett kommunalt tillköp av det
seniorerbjudande som införs.
*Lågtrafik föreslås liksom idag endast vara ett alternativ vid det lägre åldersvillkoret, 65 år.
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Zongiltighet
Det har kommit önskemål från några kommuner om att Västtrafik ska utreda möjligheten för
tillköp av giltighet i mer än en zon. Därför föreslås två olika inriktningar gällande zongiltighet
i den fortsatta utredningen:
1. Tillköp endast möjligt för den zon kommunen tillhör
2. Möjlighet att välja att göra tillköp för flera zoner
Administrationsavgift
Några kommuner har uttryckt en önskan om att kunna ta ut en avgift av seniorerna, se 7.1.2.
Önskemålet är ofta kopplat till dagens otydliga kalkylmodell, som leder till missuppfattningen
att kommunerna påverkas ekonomiskt av seniorbiljetter som inte används. En avgift innebär en
tröskel för seniorerna och leder till att färre seniorer beställer en seniorbiljett. Avgiften riskerar
därför att motverka flera av seniorerbjudandets syften, som att etablera en vana att resa
kollektivt och därmed senarelägga färdtjänstdebuten samt förbättra folkhälsan. Västtrafik vill
dock fortsätta dialogen med kommunerna gällande önskemål om administrationsavgift (någon
annan avgift är inte aktuell, se 7.1.2). Därför kvarstår två alternativ i utredningen:
1. Ingen möjlighet att ta ut en administrationsavgift
2. Möjlighet att välja att ta ut en enhetlig administrationsavgift
7.1.2 Kommunalt tillköp: alternativ som föreslås avskrivas från utredningen
Västtrafik har utvärderat flera olika varianter av kommunala tillköp. Här presenteras de
alternativ som föreslås avskrivas från det fortsatta utredningsarbetet.
Fler än två olika åldersvillkor
Den utredning kring tillköp som gjordes 2014 tydliggjorde behovet av att tillköpen måste utgå
från enkelhet och enhetlighet. För många valmöjligheter vid tillköp skapar komplexitet,
administration och påverkar Västtrafiks partners, system och processer. Det blir svårare för
både seniorerna och kundnära personal att veta vad som gäller.
Ett av kommunernas syften med seniorbiljett är att senarelägga färdtjänstdebuten, genom att
skapa incitament för målgruppen att resa med allmän kollektivtrafik. Det syftet uppnås bäst av
endast ett åldersvillkor, 65 år, genom att vanan att resa kollektivt då etableras i god tid. Dagens
upplägg med två olika åldersvillkor möjliggör dock för fler kommuner att kunna erbjuda
seniorbiljett, då ett högre åldersvillkor minskar den kostnad som tillköpet medför. För att möta
kommuners olika ekonomiska möjligheter kan två åldersvillkor vara motiverat. Fler än så
frångår inriktningen om enkelhet och enhetlighet och avskrivs därför från vidare utredning.
Andra linjegiltigheter än idag
Seniorbiljetterna föreslås fortsätta gälla i samma trafik som idag. Utöver Västtrafiks linjelagda
trafik ingår Öresundståg, Närtrafik, Närbuss och Flexlinjer. Flextrafik ingår inte och kan inte
väljas till. Seniorbiljetterna gäller inte på Kosterbåtarna eller på samarbetspartners tåg utöver
Öresundståg (t.ex. SJ). I samband med införandet av den nya zonindelningen 2020 utreddes
seniorbiljetternas giltighet på samarbetspartners tåg och det konstaterades att det skulle bli för
kostsamt för kommunerna att inkludera dem. Att inkludera Kosterbåtarna skulle med anledning
av deras särskilda prissättning också innebära ett större intäktsbortfall och därmed ökade
kostnader för kommunerna. Västtrafik kommer inte att utreda möjligheten att inkludera
ytterligare trafik i kommunala tillköp inom ramen för den här utredningen, då det skulle ha
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stor påverkan på kommunernas totalkostnad för seniorerbjudandet.
Möjlighet att ta ut valfri högre avgift av senioren
I dagens tillköp kan kommuner välja att ta ut en enhetlig administrationsavgift av senioren (det
är inte en årlig avgift utan en engångsavgift per kort, som är giltigt i 11 år). I nuvarande tillköp
är det endast en kommun som har valt att utnyttja den möjligheten. Avgiften skapar, som vi
konstaterat i föregående kapitel, en tröskel för seniorerna och riskerar att motverka flera av
syftena med seniorerbjudandet. Den innebär även ett mer komplext sortiment, påverkan på
kundnära personal, administration, system och processer samt att kommunen behöver ha en
resurs som sköter faktureringen.
Några kommuner har framfört önskemål om att kunna ta ut en högre avgift och/eller fakturera
en avgift med tätare intervall, så att seniorerna medfinansierar seniorbiljetten. Som vi redan
konstaterat ovan så leder fler alternativ till negativ påverkan på många områden och det är inte
heller förenligt med sortimentsprincipen att ”biljettsortimentet ska vara enkelt och tydligt kunna
beskrivas för Västtrafiks kunder och samarbetspartners”. Ett seniorerbjudande där senioren
medfinansierar resandet skapar snarare en ”seniorrabatt” än ”fria resor för seniorer” och ett
sådant alternativ är inte möjligt utifrån förutsättningarna att kommunernas ersättning ska
baseras på nettokostnad/intäktsbortfall. Efter avstämning vid ett gemensamt presidiemöte 202106-09 med Västtrafik och Kollektivtrafiknämnden är utredningens inriktning att seniorerna inte
ska medfinansiera biljetten via en avgift, utan att det fortsatt ska vara tillköp av fria resor för
seniorer. Därför är det endast möjligheten att ta ut en enhetlig administrationsavgift som
kvarstår i utredningen (se 7.1.1).
Kortare giltighetstid för seniorbiljetter på Västtrafikkort
Några kommuner har önskat att seniorbiljetterna ska ha kortare giltighet*, även det kopplat till
dagens komplexa kalkylmodell som ibland leder till misstolkningen att man har kostnader på
grund av seniorbiljetter som inte används. Idag finns det cirka 240 000 registrerade seniorkort.
Ett scenario där seniorkorten till exempel byts ut årligen, istället för vart tionde år, skulle
innebära att erbjudande om kortutbyte under en tioårsperiod skulle behöva skickas ut tio gånger
istället för en och att det behöver produceras upp till cirka 2 400 000 kort istället för 240 000
kort. Det skulle innebära omfattande administration och materialåtgång och få både kostnadsoch miljöpåverkan, även om digitala biljetter infördes som ett komplement till dagens plastkort.
Med en ny kalkylmodell, som tydligare visar att kommunerna inte påverkas ekonomiskt på
grund av seniorbiljetter som inte används, så finns det inget som motiverar kortare giltighet.
*Nuvarande seniorbiljetter har en giltighet på 11 år, vilket är detsamma som den uppskattade livslängden på
Västtrafikkort. För tydlighetens skull används 10 år i exemplet ovan.

7.2 Regionalt erbjudande: seniorbiljett
7.2.1 Förutsättningar för regionalt erbjudande
Finansiering av regionalt erbjudande
I dagsläget sker finansieringen av seniorerbjudandet av de kommuner som valt att göra tillköp.
Ett regionalt erbjudande innebär att det ekonomiska ansvaret överförs till regionen. Det blir då
en särskild fråga om det ska medföra en skatteväxling för att finansiera ett regionalt erbjudande.
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Skatteväxling
Grundläggande för att en skatteväxling ska kunna genomföras är att regionen samt alla
kommuner säger ja till det, även de kommuner som idag inte har ett seniorerbjudande. En
skatteväxling mellan regionen och kommunerna innebär att en kostnad behöver fastställas för
samtliga kommuner, vilket sedan omvandlas till antal ören som slutligen växlas. Hur det
påverkar enskilda kommuners ekonomi beror bland annat på om och vilket tillköp man gör
idag.
En skatteväxling påverkar projektets tidplan och implementeringen av nytt seniorerbjudande.
Åldersvillkor
Åldersvillkoret vid regionalt erbjudande föreslås bli 65 år. Ett högre åldersvillkor skulle
innebära en försämring för många seniorer, eftersom majoriteten av seniorerna som idag
omfattas av ett seniorerbjudande får fria resor från 65 år. Ett högt åldersvillkor skulle även
motverka flera av syftena med seniorerbjudandet (se kap. 3).
Kungsbacka
Om ett regionalt erbjudande införs så föreslås Kungsbacka erbjudas göra tillköp av det nya
regionala seniorerbjudandet, det vill säga med samma giltighet och villkor som det regionala
erbjudandet.

7.2.2 Regionalt erbjudande seniorbiljett: alternativ som föreslås vara kvar i utredningen
Baserat på utvärderingarna av olika alternativ kvarstår två förslag i utredningen:
•
•

Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC dygnet runt, åldersvillkor 65 år
Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC lågtrafik, åldersvillkor 65 år

Bägge alternativen gäller för kommunmedlemmar.
Seniorbiljetterna föreslås ha samma linjegiltighet som i dagens kommunala tillköp.
Fördelarna med båda alternativen är att de skapar en enkelhet och en enhetlighet, en ökad
upplevelse av rättvisa och gynnar det hållbara resandet, i synnerhet om giltigheten sätts till
dygnet runt. Seniorerna får även möjlighet att resa i ett större område än idag.
Det som behöver utredas vidare för båda alternativen är bland annat vilka ramar trafiken sätter:
var det riskerar att uppstå kapacitetsproblem vid giltighet dygnet runt och var trafikutbudet
eventuellt är för litet för att seniorerna ska kunna nyttja ett erbjudande som endast är giltigt i
lågtrafik.

7.2.3 Regionalt erbjudande: alternativ som föreslås avskrivas från utredningen
Västtrafik har utvärderat flera olika varianter av regionalt erbjudande. Här presenteras de
alternativ som vi rekommenderar ska avskrivas från utredningen.
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Alla seniorer reser gratis i hela regionen, dygnet runt
Att erbjuda alla seniorer* avgiftsfritt resande dygnet runt i hela regionen skapar betydande
trafikpåverkan och intäktsbortfall. Det riskerar till exempel att uppstå kapacitetsproblem i
tågtrafiken i regionen och även på många båtlinjer under sommartid. Ett ökat resande på dessa
linjer skulle påverka kapaciteten för Västtrafiks betalande kunder.
Baserat på den trafikpåverkan och det intäktsbortfall som fria resor för alla seniorer skulle
innebära föreslås alternativet avskrivas från utredningen.
*Med alla seniorer menas alla som uppfyller åldersvillkoret, det vill säga inte bara kommunmedlemmar utan även
besökare, turister m.fl.

Alla seniorer reser gratis i hela regionen, lågtrafik
Även ett regionalt erbjudande i lågtrafik riktat till alla seniorer skapar trafikpåverkan och
intäktsbortfall (se vidare motivering ovan).
Ett regionalt erbjudande giltigt i zon A lågtrafik och zon BC dygnet runt
Ett erbjudande anpassat till skillnaderna i trafikutbud genom att senioren har en biljett med
olika tidsgiltighet i olika zoner, zon A lågtrafik och zon BC dygnet runt, skulle skapa en ökad
komplexitet i sortimentet. Det skulle ha stor påverkan på seniorerna och kundnära personal, till
exempel då det under en resa som passerar zongräns kan vara olika tider som gäller. Det går
även emot den förenkling och enhetlighet som Västtrafik under många år arbetat för. Det här
alternativet skulle dessutom innebära att en skatteväxling görs med olika förutsättningar, vilket
förmodligen inte är tillåtet utifrån likabehandlingsprincipen.
Ett regionalt erbjudande till kommunmedlemmar giltigt i den zon man är kommunmedlem
Det här alternativet innebär att seniorbiljetten endast är giltig i den zon kommunen man är
kommunmedlem ligger i, dvs. till exempel att en kommunmedlem i Göteborg får en
seniorbiljett giltig i zon A medan en kommunmedlem i Härryda får en seniorbiljett giltig i zon
B. Det är samma zongiltighet som dagens kommunala tillköp, men med skillnaden att alla
kommuners seniorer skulle omfattas av ett erbjudande (även seniorer i de kommuner som idag
inte har ett tillköp). Ett regionalt erbjudande bör dock vara likvärdigt för alla
kommunmedlemmar, oavsett i vilken av regionens kommuner de är kommunmedlem. För det
här alternativet skulle det sannolikt inte heller vara intressant för kommunerna att genomföra
en skatteväxling. Alternativet innebär även att en skatteväxling görs med olika förutsättningar,
något som förmodligen inte är tillåtet.

7.3 Regionalt erbjudande: seniorrabatt
7.3.1 Förutsättningar för seniorrabatt
Allmänna förutsättningar för seniorrabatt:
•
•
•

Seniorrabatten omfattar alla seniorer: kommunmedlemmar, besökare, turister m.fl.
Seniorerna köper biljetter från Västtrafiks ordinarie sortiment till ett rabatterat pris
Biljetter som köpts med seniorrabatt är inte personliga (men du måste uppfylla
åldersvillkoret för att få resa med dem)
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7.3.2 Regionalt erbjudande seniorrabatt: alternativ som föreslås vara kvar i utredningen
Baserat på utvärderingarna av olika alternativ kvarstår två förslag gällande seniorrabatt, där
rabatten kombineras med ett annat erbjudande. Seniorrabatten föreslås vara 25 % på hela
Västtrafiks sortiment för alla seniorer. För att rabatten ska bidra till att etablera en vana att resa
kollektivt och att kollektivtrafiken blir ett attraktivt alternativ föreslås åldersvillkoret bli 65 år.
• Seniorrabatt i kombination med kommunalt tillköp
Det här alternativet innebär att kommunerna kan göra ett tillköp av seniorbiljetter (se 7.1.1),
samtidigt som alla seniorer har tillgång till en seniorrabatt på 25 % på hela Västtrafiks sortiment.
Jämfört med dagens seniorerbjudande skulle en kombinationslösning med tillköp och rabatt
innebära en förbättring för samtliga seniorer. För det här alternativet är en skatteväxling inte
aktuell, vilket innebär en ökad kostnad för regionen.
• Seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik
Det här alternativet innebär att kommunmedlemmar i regionen har tillgång till ett regionalt
seniorerbjudande med seniorbiljett som endast gäller i lågtrafik (se 7.2.2), samtidigt som alla
seniorer har tillgång till en seniorrabatt på 25 % på hela Västtrafiks sortiment. För regionens
kommunmedlemmar innebär kombinationslösningen att de har möjlighet att köpa biljetter
giltiga i rusningstrafik till ett rabatterat pris. Det är i synnerhet positivt för kommunmedlemmar
som bor i områden med ett begränsat trafikutbud under lågtrafik.

7.3.3 Regionalt erbjudande seniorrabatt: alternativ som föreslås avskrivas från
utredningen
Västtrafik har utvärderat flera olika varianter av seniorrabatt. Här presenteras de alternativ
som vi rekommenderar ska avskrivas från utredningen.
Rabatt som ”eget” alternativ (utan kombination med seniorbiljett)
Att införa seniorrabatt som det enda erbjudandet för seniorer är en försämring för alla de
seniorer som idag omfattas av ett kommunalt tillköpt seniorerbjudande. Det rör sig om cirka
290 000 seniorer, varav cirka 240 000 har en seniorbiljett. Förändringen skulle innebära att
dessa seniorer istället för att få fria resor behöver betala 75 % av ordinarie pris, vilket särskilt
påverkar de seniorer som har en begränsad ekonomi. Det går emot Västra Götalandsregionens
delmål 1.2 i sociala mål 2030, där det fastslås att ”Vi ska skapa goda förutsättningar för äldre
att resa i kollektivtrafiken samt för eget skapande och deltagande i Västra Götalandsregionens
utbud av kultur- och folkbildningsaktiviteter”. Rabatt som enda seniorerbjudande skulle riskera
negativ påverkan både på folkhälsa, färdtjänstdebut och det hållbara resandet och är därför inte
ett alternativ som bör kvarstå i utredningen.
Andra procentsatser än 25 %
Utifrån de beslutade principerna för Västtrafiks prissättning (KTN 58-2012) är inriktningen att
samma rabattsats ska gälla för alla rabatterade målgrupper. Det bidrar till enhetlighet och
enkelhet i sortimentet samt att det inte finns någon inbördes prioritering i de rabatterade
målgrupperna. En förändring av rabattsatsen 25 % skulle påverka andra rabatterade målgrupper,
bland annat studenter och ungdomar. Eftersom det inte går att avgränsa en förändring av
rabattsatsen till endast seniorer så ligger det här alternativet utanför projektet.
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25 % rabatt på enbart periodbiljetter
Baserat på seniorernas resande skulle rabatterade periodbiljetter inte vara ett så attraktivt
erbjudande, då många seniorer inte har ett såpass frekvent resande att det skulle löna sig för
dem att köpa en periodbiljett till 75 % av ordinarie pris.
Rabatt i kombination med regionalt erbjudande seniorbiljett giltig dygnet runt
Det här alternativet innebär att alla regionens kommunmedlemmar redan har tillgång till fria
resor dygnet runt i hela regionen. Därmed skulle rabatten endast rikta sig till de seniorer som
inte är kommunmedlemmar, som besökare och turister, vilket i sig innebär ytterligare
underskott för regionen.
Rabatterad lågtrafikbiljett
Det här alternativet skulle innebära att seniorerna själva köper en rabatterad lågtrafikbiljett på
något av Västtrafiks försäljningsställen. Lågtrafikbiljetter har tidigare funnits i Västtrafiks
publika sortiment, men togs bort i samband med införandet av den nya zonindelningen då det
generellt varit ett lågt intresse för dessa biljetter. Samtidigt ser resandet och kundernas
möjligheter/behov annorlunda ut efter pandemin, vilket kan göra att publika lågtrafikbiljetter
kan bli intressanta. Det är dock en fråga som berör hela sortimentet och utreds därför inte vidare
i projektet, utan behöver i så fall lyftas i ett större perspektiv utifrån nya behov av ett utökat
sortiment.

8 Västtrafiks förslag till Kollektivtrafiknämnden
Baserat på utvärderingen av ett flertal olika utformningar av seniorerbjudande är Västtrafiks
förslag till Kollektivtrafiknämndens septembermöte 2021 att nedanstående alternativ kvarstår i
det fortsatta utredningsarbetet och i kommundialoger i DKR hösten 2021. Mer utförlig
information om vad alternativen innebär och villkor finns i respektive kapitel i den här
rapporten.
Kommunalt tillköp: seniorbiljett
a) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 år
b) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik* alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 70 år
c) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik* alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 75 år
*Lågtrafik föreslås liksom idag endast vara ett alternativ vid det lägre åldersvillkoret, 65 år.

Regionalt erbjudande: seniorbiljett
d) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC dygnet runt, åldersvillkor 65 år
e) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC lågtrafik, åldersvillkor 65 år
Regionalt erbjudande: seniorrabatt
25 % seniorrabatt på hela Västtrafiks sortiment för alla seniorer, åldersvillkor 65 år, i
kombination med ett alternativ med seniorbiljett:
f) Seniorrabatt i kombination med kommunalt tillköp (a, b eller c)
g) Seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik (e)
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För samtliga alternativ a) - g) ser Västtrafik att seniorerna bör kunna välja att få en digital
seniorbiljett i appen Västtrafik To Go. Möjligheterna att utveckla detta påverkas dock av interna
beroenden på Västtrafik och prioriteringar mot övriga verksamheten.

9 Fortsatt utredning
Under hösten fortsätter arbetet med de alternativ som Kollektivtrafiknämnden beslutar ska
kvarstå i utredningen och tas upp för dialog i DKR. Västtrafik har haft och kommer att ha
avstämningar med interna och externa intressenter, bland annat referensgrupper för
kommunrepresentanter och Västtrafiks partners. Västtrafik kommer även att fortsätta arbeta
med kalkylmodellen, dess utformning och kostnadsberäkningar. Vidare analyseras vilken
trafikpåverkan de olika alternativen innebär. Västtrafiks förslag till nytt seniorerbjudande
förväntas kunna presenteras för beslut i Kollektivtrafiknämnden före sommaren 2022.

Uppdatering 2021-09-24
Kollektivtrafiknämnden har idag fattat beslut om fortsatt inriktning för utredningen enligt
Västtrafiks förslag i kapitel 8, med ett förtydligande för alternativ f): seniorrabatten gäller
endast ut till resenär, kommuner som gör tillköp kan inte erhålla denna seniorrabatt.
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Dialogfrågor seniorerbjudande DKR hösten 2021
I Västtrafiks projekt "Utreda och implementera nytt seniorerbjudande" ingår att på uppdrag
av kollektivtrafiknämnden utreda olika utformningar av ett framtida seniorerbjudande,
samt att implementera den lösning som kollektivtrafiknämnden beslutar. Projektet startades
våren 2021 och beräknas pågå till 2023.
En arbetsgrupp inom Västtrafik har analyserat ett flertal olika varianter av
seniorerbjudande. Inriktningar och ställningstaganden har under arbetets gång lyfts med en
referensgrupp bestående av tjänstepersoner som utsetts att representera kommunerna i de
fyra delregionerna. Arbetet har hittills lett till ett antal avgränsningar och ett förslag till
fortsatt inriktning för utredningen, som sammanställts i bifogad statusrapport.
Kollektivtrafiknämnden antog förslaget om fortsatt inriktning för utredningen 24
september 2021.
Nu vill Västtrafik lyfta utredningen för dialog med regionens kommuner i de delregionala
kollektivtrafikråden (DKR). Som underlag för dialogen bifogas utöver statusrapporten
även nedan frågor, med syfte att belysa det kommunpolitiska perspektivet på förslagen
kring inriktning för framtidens seniorerbjudande. Frågorna är inte en remiss utan underlag
för muntliga diskussioner i DKR.
Allmänt
•

Av de alternativ som finns kvar i utredningen, är det några som ni förordar/inte
förordar och i så fall på vilka grunder?

Kommunalt tillköp
•

Utifrån era syften med seniorerbjudandet, hur skulle ni rangordna de kvarstående
kommunala tillköpsalternativen gentemot varandra gällande åldersvillkor?

•

Skulle ni vara intresserade av att göra tillköp giltigt i fler än en zon?
Utifrån vilka syften?

•

Finns det intresse för att ta ut en enhetlig administrationsavgift av seniorerna?
Av vilka anledningar?

Regionalt erbjudande seniorbiljett
•

Hur ser ni på giltighet dygnet runt respektive endast lågtrafik vid ett regionalt
erbjudande?

•

Är det intressant att skatteväxla för ett regionalt erbjudande med seniorbiljett?

•

Finns det några andra aspekter som talar för eller emot ett regionalt erbjudande
genom skatteväxling?

