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§ 92 Fastställande av dagordning 
 
Beslut 

Dagordningen fastställs med följande tillägg 
• Nominering av ledamot regionala Strukturfondspartnerskapet Västsverige 

 

 

§ 93 Val av justerare 
 
Beslut  

Bengt Hilmersson (C) Vårgårda utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 
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§ 94 Redovisning av fyllnadsval Marks kommun 
Diarienummer: 2022/SKF001 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Fyllnadsval har genomförts i Marks kommun då Jessica Rodén (S) entledigats från sitt uppdrag som 
ledamot i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.  
 
Marks kommun har valt Ulf Dahlberg (S) till ledamot i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund. 
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§ 95 Fyllnadsval Mediapoolen 
Diarienummer: 2022/SKF001 
 
Beslut 

Direktionen utser Ulf Dahlberg (S) Mark till ersättare stämmoombud Mediapoolen samt  
Driton Bilalli (S) Tranemo till ersättare i styrelsen för Mediapoolen 
 
Sammanfattning 

Till följd av entledigandet av Jessica Rodén (S) Mark ska fyllnadsval göras gällande ersättare 
stämmoombud Mediapoolen 
 
Valberedningen föreslår Ulf Dahlberg (S) Mark 
 
Till följd av entledigandet av Anders Brolin (S) Tranemo ska fyllnadsval göras gällande ersättare i 
styrelsen för Mediapoolen 
 
Valberedningen föreslår Driton Bilalli (S) Tranemo 
 
Expedieras till 

Mediapoolen 
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§ 96 Val av valberedning 
Diarienummer: 2022/SKF001 
 
Beslut 

Direktionen utser Mats Palm (S), Tomas Johansson (M), Peder Danesved (L), Elise Arnell (KD), Lennart 
Andreasson (V), Lennart Haglund (C), Björn Qvarnström (SD) och Dario Mihajlovic (NU) till 
valberedningen 
 
Direktionen utser Mats Palm (S) till ordförande och Tomas Johansson (M) till vice ordförande i 
valberedningen 
 
Sammanfattning 

I kommunalförbundet ska finnas en valberedning med en ledamot från varje politiskt parti som är 
representerat i något av medlemskommunernas fullmäktige efter senaste valet med minst 3 % av det 
sammantagna röstetalet i de åtta medlemskommunerna eller då parti erhållit minst 12 % av 
röstetalet i en enskild kommun. Valberedningen ska bereda valärenden och ersättningsbestämmelser 
för förtroendevalda och revisorer.   
  
Direktionen utser valberedning och dess ordförande respektive vice ordförande inför kommande 
mandatperiod så snart valresultat är klart. Under mandatperioden bereder valberedningens 
ordförande och vice ordförande valärenden som avser fyllnadsval. 
 
Partierna har nominerat följande ledamöter till kommunalförbundets valberedning:  
 
Mats Palm (S) 
Tomas Johansson (M) 
Peder Danesved (L) 
Elise Arnell (KD) 
Lennart Andreasson (V) 
Lennart Haglund (C) 
Björn Qvarnström (SD) 
Dario Mihajlovic (NU) 
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§ 97 Nominering av ledamot regionala Strukturfondspartnerskapet Västsverige 
Diarienummer: 2022/SKF0198 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att presidiet i samråd med valberedningen nominerar ledamöter 
 
Sammanfattning 

Regeringen har den 7 juni 2022 utsett Kristina Jonäng, Västra Götalandsregionen, till ordförande i det 
regionala Strukturfondspartnerskapet i Västsverige för programperioden 2021-2027. Det är 
ordföranden som ska utse övriga ledamöter i det regionala strukturfondspartnerskapet.  
 
Strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera bland inkomna ansökningar till 
Regionalfonden Västsverige samt Europeiska socialfonden+ i Västsverige.  
 
Strukturfondspartnerskapet i Västsverige består av en sammansättning av förtroendevalda från 
regional och lokal nivå, representanter från berörda myndigheter, arbetsmarknadens organisationer, 
näringsliv och föreningar. Förordnandet av Strukturfondspartnerskapets förtroendevalda ledamöter 
upphör sista december 2022 och nya förtroendevalda ledamöter ska således utnämnas. 
 
Från Västra Götaland ska följande förtroendevalda utses: 

• Fyra representanter för Västra Götalandsregionen, varav en ordförandekandidat 

• En representant från delregional nivå 

• En representant från Göteborg Stad 
 
Kommunalförbunden har erbjudits att nominera två personer, en man och en kvinna, till 
ledamotsposten för delregional nivå. Partnerskapet strävar efter en jämn könsfördelning och 
geografisk spridning i Västsverige. 
 
Valberedningen föreslår Tomas Johansson (M) och återkommer med ytterligare ledamot.  
 
Expedieras till 

Västra Götalandsregionen 
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§ 98  Statusuppdatering Göteborg-Borås 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Max Falk, Västra Götalandsregionen, redogör för nuläget gällande nationell 
transportinfrastrukturplan med fokus på Göteborg-Borås. Informationen följdes av en gemensam 
diskussion kring den nya stambanans betydelse för hela Västsverige och möjligheten att tillskapa ett 
utökat arbetsmarknadsområde mot region Jönköping och fler delar av Västra Götaland. 
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§ 99  Reviderade ägardokument Gryning Vård AB 
Diarienummer: 2022/SKF0104 
 
Beslut 

Direktionen godkänner för egen del föreliggande förslag till ägardokument – aktieägaravtal, 
bolagsordning och ägardirektiv för Gryning Vård AB 
 
Sammanfattning 

Bolaget Gryning Vård AB verkar på en konkurrensutsatt marknad som har förändrats mycket sedan 
bolaget startade. Under 2019–2020 låg fokus för bolaget på ett omställningsarbete för att möta de 
nya marknadsförutsättningarna. Under våren 2021 beslutade ägarna att uppdra åt Ernst & Young att 
undersöka civilrättsliga och bolagsrättsliga förutsättningar för en eventuell avyttring av aktier i 
Gryning Vård AB. En promemoria togs fram för diskussion vid ägarmötet i juli 2021. Vid ägarmötet 
konstaterades att något beslut om avyttring inte tagits i något av de fyra kommunalförbunden. Det 
konstaterades samtidigt att ägarrepresentanterna bör få i uppdrag att se över och vid behov 
uppdatera ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordning. Syftet med uppdraget var att säkerställa 
att bolagets ändamål överensstämmer med kommunernas behov och minska den ekonomiska risken 
för ägarkonstellationen över tid.  
 
Boråsregionens Direktion uppdrog 2022-05-22 §12 åt Göteborgsregionens ägarrepresentant för 
bolaget att tillsammans med övriga kommunalförbunds ägarrepresentanter se över och vid behov ta 
fram förslag på reviderade ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordning samt 
styrelsesammansättning. Övriga kommunalförbunds styrelser/Direktioner har gett motsvarande 
uppdrag till sina ägarrepresentanter.  
 
Eventuell revidering ska vara genomförd senast till Gryning Vård AB:s bolagsstämma 2023. GR:s 
förbundsdirektör har lett processen med översynen, enligt uppdrag från ägarsamrådet 2022-06-15. 
Avstämning av uppdraget har skett löpande under processen med övriga ägarombud samt vid behov 
även med bolagets styrelse och ledning. Föreliggande förslag till ägardokumentation har tagits fram 
för godkännande i kommunalförbundens beslutande församlingar under vintern 2022-2023. 
 

Expedieras till 

Gryning Vård AB 
Göteborgsregionen 
Fyrbodals kommunalförbund 
Skaraborgs kommunalförbund 
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§ 100 Verksamhetsplan och budget 2023 
Diarienummer: 2022/SKF0192 
 
Beslut 

Direktionen antar för egen del Verksamhetsplan, drift- och investeringsbudget 2023 och översänder 
desamma till medlemskommunerna för godkännande 
 
Sammanfattning 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en samverkansorganisation 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.  
 
Förbundets verksamhet innefattar även verksamheter och uppdrag som finansieras av deltagande 
kommuner; Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och 
omsorgscollege, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg.  
 
Förbundets samlade budget för 2023 visar en omsättning om ca 137 mnkr.  
 
 2023 2022 

INTÄKTER    

Förbundsmedel/medlemsavgifter 37 653 042 35 598 941 

Övriga intäkter 99 051 036 77 061 706 

SUMMA INTÄKTER 136 704 078 112 660 647 

KOSTNADER   

Personal 42 032 947 36 455 832 

Övriga kostnader 10 858 766 10 013 696 

Tjänster 83 812 365 66 191 117 

SUMMA KOSTNADER 136 704 078 112 660 647 

RESULTAT 0  0 

 
Posten övriga intäkter består till största del av projektmedel. Den största ökningen jämfört med 
föregående år återfinns inom välfärdsområdet, som de senaste åren erhållit statliga medel för olika 
satsningar, samt projektet Samverkan eArkiv som återfinns under administrationen. Huvuddelen av 
projektens kostnader återfinns under posten tjänster. 
 
Kostnadsmässigt ser förbundet ett kraftigt ökat kostnadsläge gällande pensioner, lokaler och 
energikostnader om totalt ca 7 mnkr. När det gäller Navet science center motsvarar dessa tre 
kostnadsposter ca 1,5 mnkr. Navet har tecknat flera nya avtal som innebär ökade intäkter 2023 och 
beslut är även taget att höja entréavgiften för allmänheten från 90/130 kr till 100/140 kr. Det har 
gjorts anpassningar i verksamheten som påverkar kostnadssidan positivt. Dock budgeterar Navet 
science center ett underskott i driften om 500 tkr.   



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2022-12-09 
Sida 12 (21) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

Navet planerar en investering i ny utställning om fysik för de yngsta under 2023 i syfte att utveckla 
verksamheten och öka intäkterna framåt. Satsningen ligger i linje med Navets affärsplan 2022-2025. 
Affärsområdet Navet mötesplats slår fast att Navet ska vara ett attraktivt besöksmål samt bidra till 
platsutveckling och attraktivitet genom att erbjuda ett intresseväckande och lärorikt utbud för 
boende i Sjuhärad. Utställningen kommer att utgöra den enskilt viktigaste aktiviteten för målet att 
2023 öka antalet besökare med 10 %. Ökningen motsvarar 2 150 fler besökare och bidrar med  
ca 160 tkr i ökade intäkter. Det ökade antalet besökare ryms inom befintlig bemanning och påverkar 
inte lönekostnaden. Utställningen kommer även att möjliggöra fortbildning för pedagoger och 
studenter, även det i linje med antagen affärsplan. Kostnadsmässigt kommer investeringen att 
innebära ökade avskrivningskostnader om ca 100 tkr 2023 samt ca 130 tkr kommande nio år. 
 
Bedömningen är att förbundets verksamhet i sin helhet kommer att uppvisa ett balanserat resultat 
2023. Dock är det en budget utan marginaler och försiktighetsåtgärder i form av särskilda riktlinjer, 
exempelvis gällande anställning och inköp, kommer att införas.  
 
Enligt förbundsordningen ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan samt treårsplan 
översändas till förbundsmedlemmarna för godkännande.  
 
Expedieras till 

Medlemskommunerna 
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§ 101 Internkontrollplan 2023 
Diarienummer: 2022/SKF0191 
 
Beslut 

Direktionen fastställer internkontrollplan för 2023  
 
Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 6 kap §6 ska den interna kontrollen vara tillräcklig och verksamheten ska 
bedrivas på ett tillfredsställande sätt. Förbundet har utifrån beslutad modell genomfört risk- och 
väsentlighetsanalys för att identifiera riskerna som kan leda till att förbundet inte lyckas uppfylla 
 

• Direktionens mål 
• Lagar, regler  
• Beslut av styrgrupp och politiskt samråd 
• Finansiell rapportering  

 
Tjänstepersoner på förbundet samt Direktionen har deltagit i arbetet med risk- och 
väsentlighetsanalys. Utifrån analysen har förslag till Internkontrollplan tagits fram. 
Internkontrollplanen innehåller även ett antal övriga kontrollpunkter för att säkerställa att 
verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.  
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§ 102 Avsiktsförklaring regional kompetensförsörjning i Västra Götaland 
Diarienummer: 2022/SKF0201 
 
Beslut 

Direktionen antar avsiktsförklaring mellan Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden kring 
samverkan om regional kompetensförsörjning i Västra Götaland i enlighet med presenterat förslag 
 
Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen har sedan 2010 ett uppdrag från regeringen att upprätta en 
kompetensplattform i regionen. I alla kommunalförbund har delregionala kompetensplattformar 
inrättats. 2022 gjordes ett tillägg i lagen om regionalt utvecklingsansvar som slår fast att regionerna 
ska ”fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet och 
tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och 
lång sikt”. Uppdraget förutsätter bland annat samverkan mellan region, kommuner, myndigheter, 
näringsliv, analysexpertis och utbildningssektorn. För att ytterligare stärka samarbetet mellan 
regionen och kommunalförbunden och påvisa hur det lagstadgade arbetet ska utvecklas, har en 
avsiktsförklaring mellan Västra Götalandsregionen och de fyra kommunalförbunden Boråsregionen, 
Fyrbodal, Göteborgsregionen och Skaraborg tagits fram. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
leder idag arbetet med en kompetensplattform i delregionen och avsiktsförklaringen innebär ett 
förtydligande av roller och uppdrag. 
 
Genom föreslagen avsiktsförklaring slås fast att kommunalförbunden i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen har ett åtagande att samarbeta och samverka kring kompetensförsörjningsfrågor 
med inriktning på att åstadkomma en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan på 
arbetsmarknaden. Avsiktsförklaringen kompletterar inriktningen som beskrivs i VGR:s 
överenskommelser med kommunalförbunden om delregionala utvecklingsmedel, s.k. DRUM-medel. 
 
Avsiktsförklaringen innebär i korthet att 

• Det ska finnas ett forum för strategiska kompetensfrågor i varje delregion med olika parter 

• Forumet ska processledas av kommunalförbundet 

• Politisk samverkan sker i BHU – Beredningen för hållbar regional utveckling för regionen 

• Den strategiska samordningsgruppen för kompetensförsörjning bereder ärenden och 
säkerställer förankring 

 
Expedieras till 

Beredningen för hållbar utveckling, Västra Götalandsregionen 
Göteborgsregionen 
Fyrbodals kommunalförbund 
Skaraborgs kommunalförbund 
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§ 103 Justering av sammanträdestider 2023 
Diarienummer: 2022/SKF0153 
 
Beslut 

Direktionen justerar sammanträdestiderna för Direktionen 2023 enligt förslag från presidiet 
 
Sammanfattning 

Presidiet har tagit fram förslag till sammanträdestider för Direktionen 2023. Sammanträdestiden är 
satt till kl 9.00-12.00 undantaget ett heldagssammanträde under våren och ett under hösten då det 
delregionala kollektivtrafikrådet sammanträder. 
 
27 januari 
3 mars 
14 april kl 9-16 
9 juni 
29 september 
20 oktober kl 9-16 
8 december 
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§ 104 Samverkan med Västra Götalandsregionen efter politisk omorganisation 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Direktionen är negativt inställd till att utveckla SRO i samma riktning som BHU. Direktionen föreslår 
att SRO återgår till den ursprungliga sammansättningen där kommunerna samlat representeras av 
respektive kommunalförbunds ordförande. Direktionens ställningstagande överlämnas till VästKoms 
styrelse för fortsatt dialog. 
 
Expedieras till 

VästKom 
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§ 105 Översyn av modell för fördelning av delregionala utvecklingsmedel 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Frågan gällande långsiktig finansiering av särskilda aktörer ska tas upp för diskussion vid ett 

direktionsmöte under våren 2023. 
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§ 106 Förbundsdirektör informerar 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Stråksamverkan Borås-Värnamo har startat upp genom ett första möte mellan Borås, Värnamo, 
Tranemo, Svenljunga samt Gislaved. Samtliga ingående parter är positiva till samverkan i stråket och 
önskar betona vikten av att fokusera på samtliga trafikslag. Önskemål lämnades vid mötet om att 
bjuda in region Jönköping samt eventuellt även Gnosjö kommun. Frågan om finansiering och 
organisering av det fortsatta arbetet kommer att behandlas under våren 2023. 
 
Naturbruksavtalet måste antas av samtliga 49 kommuner i Västra Götaland samt av Västra 
Götalandsregionen för att vara giltigt. Munkedals kommun har valt att inte teckna avtal, vilket 
innebär att samtal behöver initieras omgående för att undvika att kommunerna i Västra Götaland är 
avtalslösa gällande naturbruksutbildningar.  
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§ 107 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU samt övrig politisk information 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Direktionen delges information från de senaste mötena med BHU och VästKom. 
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§ 108 Anmälningsärenden 
 
Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns 
 
Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen 
 
Datum  Beslut  Delegat  
220916 1. Anställning projektledare Tekniktrappan Verksamhetschef Navet science 

center 
2210 2. Processledare för Samsjukvården Södra Älvsborg, 

Närvårdskontoret – Ulricehamns kommun 
Förbundsdirektör 

221013 3. Avtal Framtidsbild Sjuhärad, Boråsregionen – WSP 
Advisory Sverige 

Enhetschef Regional utveckling 

221031 4. Anställning projektledare Kunskapsnod fullföljda 
studier 

Enhetschef Välfärdsutveckling 

221123 5. Anställning projektledare välfärd Enhetschef Välfärdsutveckling 
221125 6. Samarbetsavtal Tranemo kommun - Navet science 

center 
Verksamhetschef Navet science 
center 

221128 7. Omdisponering utvecklingsmedel Strategisk 
markanvändning 

Förbundsdirektör 

221129 8. Projektledare för suicidprevention, Närvårdskontoret Förbundsdirektör 
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Datum: 2022-12-09 
Sida 21 (21) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 109 Övriga frågor 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Ulf Olsson (S) tackar av följande ledamöter som avgår vid årsskiftet och tackar för gott samarbete 
under mandatperioden. 
 
Michael Plogell (FR) Bollebygd 
Lars-Erik Olsson (S) Bollebygd 
Tomas Johansson (M) Mark 
Lennart Haglund (C) Tranemo 
Roland Karlsson (C) Ulricehamn 
Ingemar Basth (MP) 
 
Jessica Rodén (S) Mark 
Christoffer Bergenblock (C) Varberg 
Lena Språng (C) Varberg    
Thomas Carlsson (LPO) 
Crister Spets (SD) 
Jan-Olof Sundh (V) 
 
Ulf Olsson (S) tackar även förbundsdirektör Magnus Haggren med medarbetare för gott arbete under 
mandatperioden. 
 
 

§ 110 Nästa sammanträde äger rum den 27 januari 2023 kl 9.00-12.00 
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