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§ 15 Fastställande av dagordning 
 
Beslut 

Dagordningen fastställs 
 
 
 

§ 16 Val av justerare 
 
Beslut  

Annette Carlson (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 
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§ 17 Information Samråd 3 Ny järnväg Göteborg-Borås 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Trafikverket informerar om det tredje samrådet gällande ny järnväg Göteborg-Borås som pågår  
19 april till 11 juni.  
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§ 19 Remiss Åtgärdsvalsstudie väg 180 
Diarienummer: 2021/SKF0107 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att genom ordförandebeslut underteckna det gemensamma yttrandet gällande 
ÅVS 180 efter diskussion på beredning hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7 
 
Sammanfattning 

I regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 finns väg 180 utpekad som en brist som behöver 
utredas i form av en åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Detta för att föreslagna större åtgärder ska kunna 
spelas in i kommande revideringar av den regionala transportinfrastrukturplanen. 
 
ÅVS väg 180 påbörjades under 2020 och en slutrapport är skickad på remiss till berörda kommuner 
och kommunalförbund. Sista datum för yttrande är den 14 maj 2021, en förlängd svarstid medgavs 
ej. 
 
För att hantera denna remiss och ge ett underbyggt gemensamt yttrande är förslaget att yttrandet 
behandlas av beredningen för hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7, på mötet 12 maj och 
därefter undertecknas av ordförande.  
 
Expedieras till 

Västra Götalandsregionen 
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§ 20 Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 
Diarienummer: 2021/SKF0117 
 
Beslut 

Direktionen rekommenderar medlemskommunerna att anta Besöksnäringsstrategi Boråsregionen 
Sjuhärad 2025 och ger kansliet i uppdrag att utreda formerna för genomförandet av strategin 
 
Sammanfattning 

Förslaget till besöksnäringsstrategi är framtaget av ansvariga tjänstepersoner i respektive kommun. 
Kairos Future har varit processledare och även gjort djupintervjuer med nyckelpersoner samt lett 
workshops där näringsliv, politiker och tjänstepersoner deltagit. Förslaget är framarbetat utifrån 
identifierade möjligheter, utmaningar, förutsättningar, styrkor och trender och innehåller ett antal 
byggstenar; vision (vart vi vill), mission (varför vi gör detta), positionsteman (där vi kan ta en position i 
konkurrens med andra), strategier (vad vi ska göra) och förutsättningar.  
 
Vision: Boråsregionen/Sjuhärad – det givna valet i Väst för närodlade globetrotters och aktiva 
upptäckare 
 

Mission: Utveckla besöksnäringens utbud och stärka kommunikationen mot potentiella och 
befintliga besökare och invånare 
 

Positionsteman:  

• Koppla av och på i naturen 

• Lära och uppleva design, konst, textil 

• Träna och tävla för bättre hälsa 
 

Strategier 

• Utveckla digitala och fysiska tillgängligheten 

• Omvärldsbevakning och analys 

• Produkt-, affärs- och destinationsutveckling (behålla småskaligheten) 

• Lyfta matupplevelserna 

• Paketera mera (bo, äta, göra) 

• Göra invånare till stolta ambassadörer 
 

Förutsättningar 

• Tillsammans är vi starka! Samling runt destination Boråsregionen Sjuhärad 

• Hållbar utveckling – 1 Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt, 2 Bra för boende och 
besökare, 3 Fler besökare när och där det inte är fullt, 4 Fler jobb och jobb som går att leva 
på. Dessa fyra punkter är vägledande principer i Hållbarhetsklivet, Turistrådet i Västsveriges 
plan, som denna strategi ska grunda sig på 

 

Förslaget innehåller även en bilaga med ett antal idéer som kommit fram under workshops och 
samtal, vilka kan vara användbara vid genomförandet.  
 

Expedieras till 

Medlemskommunerna  
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§ 21 Företagsjour Sjuhäradslyftet 2021 
Diarienummer: 2021/SKF0112 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att förlänga och upprätthålla Företagsjourens tjänster t o m 2021-12-31 enligt 
förslag samt att omdisponera tillväxtmedel om 100 tkr för finansiering av företagsjouren. Direktionen 
beslutar att under 2021 se över om en mer permanent funktion ska inrättas, i dialog med 
medlemskommunerna 
 
Sammanfattning 

I samband med pandemikrisen våren 2020 upprättades Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020 i 
samverkan mellan kommunerna för att erbjuda företagare i Boråsregionen/Sjuhärad kostnadsfri 
rådgivning och vägledning inom finansiering, likviditet och personalfrågor. Företagsjouren 
föranleddes av en förfrågan från Västra Götalandsregionen om att inrätta företagsakut i 
delregionerna.  
 
Upprättandet kunde genomföras relativt snabbt genom att delar av tillväxtprojektet ”Tillväxt och 
Finansiering av ägarledda företag” styrdes om till att även innehålla efterfrågad informationsgivning 
och rådgivning. Under titeln Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020 har aktörerna i projektet, Connect, 
Borås Inkubator och ALMI, tillsammans med Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund erbjudit 
stöd och kvalificerad rådgivning till alla typer av företag som påverkats av krisen som Covid-19 
medförde. Projektet har erbjudit en kontaktyta i form av en jour av erfarna stödpersoner dit 
företagare kan vända sig med inledande frågor som rör konkreta åtgärder för att hantera krisen. 
Projektet finansierades av delar ur tidigare projektmedel med tillskott av ytterligare tillväxtmedel för 
att öka de personella resurserna. Projektet är fristående från någon enskild aktör, men projektet leds 
av Connect Region Väst i Sjuhärad med stöd från kommunalförbundet. 
 
Effekterna av pandemikrisen fortsätter att påverka samhället och näringslivet och nya insatser och 
stöd införs för att stötta näringslivet. En bransch som är extra utsatt är besöksnäringen. Behovet av 
Företagsjouren Sjuhäradslyftet bedöms fortsätta under 2021. Med anledning av detta föreslås att 
Tillväxtprojektet ”Tillväxt och Finansiering av ägarledda företag” med aktörerna Connect, Borås 
Inkubator och ALMI Företagspartner, få fortsatt uppdrag att upprätthålla Företagsjouren 
Sjuhäradslyftet under 2021. För att finansiera detta föreslås att ej utnyttjade tillväxtmedel från 
projektet UtbildningsBoost Boråsregionen används, dock max 100 tkr. 
 
Expedieras till 

Connect Sverige Region Väst-Sjuhärad 
Inkubatorn i Borås 
Almi Företagspartner 
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§ 22 Länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning 
Diarienummer: 2021/SKF0113 
 
Beslut 

Direktionen ställer sig bakom förslag till Avtal om samverkan mellan kommunerna, regionen och 
lärosätena i Västra Götaland avseende verksamhetsförlagd utbildning inom akademisk 
vårdutbildning på grund- och avancerad nivå och rekommenderar medlemskommunerna att ta 
beslut om avtalet 
 
Sammanfattning 

Kommunerna i de fyra kommunalförbundsområdena har idag avtal om verksamhetsförlagd 
utbildning, VFU, med lärosätet i sitt geografiska område. Det har även Västra Götalandsregionen för 
sin del. Ett gemensamt avtal mellan de 54 parterna har nu upprättats för att tillsammans utveckla 
arbetet med VFU och på så sätt skapa förutsättningar för utveckling och kvalitetssäkring. Avtalet 
reglerar struktur, ansvar och finansiering mellan parterna och bidrar till att uppnå en god och säker 
vård. Avtalet är framtaget av en arbetsgrupp med representanter från de ingående parterna. 
Arbetsgruppens representanter har under arbetets gång förankrat förslaget inom respektive 
organisation.  
 
En punkt i avtalet kan behöva finansieras delregionalt; kommunernas ansvar för att gemensamt 
tillhandahålla kontaktperson/samordnare. VästKom har inte tidigare haft en roll i länssamordning av 
VFU, så om det blir aktuellt framöver att VästKom ska ha den funktionen, behöver den finansieras. 
 
VästKoms styrelse har den 9 mars 2021 beslutat att ställa sig bakom förslaget till Avtal om samverkan 
mellan kommunerna, regionen och lärosätena i Västra Götaland avseende verksamhetsförlagd 
utbildning inom akademisk vårdutbildning på grund- och avancerad nivå samt rekommenderar 
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om avtalet. 
 
Expedieras till 

Medlemskommunerna 
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§ 23 Representant Västra Stambanegruppen 
Diarienummer: 2021/SKF0118 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att utse en ledamot att representera Boråsregionen i Västra Stambanegruppen 
 
Sammanfattning 

Västra stambanan är en av landets mest betydelsefulla järnvägslänkar, men även en av de mest 
belastade. Det förväntas en framtida ökning av såväl person‐ som godstransporter varför det är 
viktigt att hitta lösningar för att öka kapaciteten på banan och samtidigt höja bekvämligheten för 
resenärerna genom kortare restid och ökad frekvens.  
 
Västra Stambanegruppen består av 14 engagerade kommuner längs Västra Stambanan som 
samverkar med övriga aktörer i stråket Stockholm – Göteborg.  
 
Sedan tidigare är Herrljunga samt Vårgårda kommuner representerade i Västra Stambanegruppen. 
Från och med mars 2021 är även Boråsregionen representerat på tjänstepersonsnivå. Då Västra 
stambanan inte bara är en angelägenhet för de kommuner som ligger i direkt anslutning till stråket 
utan för hela Sjuhäradsbygdens utveckling föreslås att en ledamot utses att delta i Västra 
Stambanegruppen med uppdrag att bevaka hela Sjuhäradsområdets intressen. 
 
Expedieras till 

Skaraborgs kommunalförbund 
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§ 24 Utökad ägarkrets Mediapoolen 
Diarienummer: 2021/SKF0111 
 
Beslut 

Direktionen ställer sig bakom förslaget från styrelsen för Mediapoolen att undersöka möjligheten till 
att utöka ägarkretsen 
 
Sammanfattning 

Mediapoolen är ett kommunalägt bolag som ägs av kommunalförbunden Skaraborg, Sjuhärad och 
Fyrbodal samt Uddevalla kommun; totalt 37 kommuner. Mediapoolen är en mediacentral som 
vänder sig till förskola, skola och äldreomsorg.   
 

Ett ökat tryck från ägarkommunerna om att få en lägre debiteringsnivå har lyft frågan om utökat 
ägande för att på så vis få fler kommuner som delar på kostnaderna. Mediapoolens styrelse 
ställer därför frågan om verksamheten kan arbeta fram ett förslag avseende möjligheten att 
utöka antalet ägare. 
 
Expedieras till 

Mediapoolen 
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§ 25 Gryning Vård AB 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Information utifrån de svar som kommunerna i Västra Götaland gett på ägarnas frågor rörande 
Gryning Vård AB. 
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§ 26 Förbundsdirektör informerar 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Revisionsberättelse 
Information om innehållet i revisionsberättelsen för Årsredovisning 2020 inför expediering till 
medlemskommunerna. 
 
Strandskydd 
Förbundet har lämnat synpunkter till Västra Götalandsregionen inför yttrandet på utredningen 
gällande strandskydd. Förbundet ställer sig i huvudsak bakom SKR:s yttrande i frågan. Utöver detta 
ställningstagande lämnas även vissa förslag till kompletteringar av VGR:s yttrande under rubriken 
förenklingar samt regional utveckling. 
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§ 27 Övrig information 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Gemensamt yttrande VGR som regionplaneorgan 
Som ett komplement till kommunernas yttrande kommer förbundet att sammanställa ett 
gemensamt yttrande gällande remiss om regional fysisk planering enligt PBL - VGR som 
regionplaneorgan. 
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§ 28  Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Direktionen delges information från de senaste mötena med BHU och VästKoms styrelse. 
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§ 29 Anmälningsärenden 
 
Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns 
 
Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen 
 

Datum  Beslut  Delegat  
210215 1. Projektansökan Tillväxtverket, Stärka affärs- och 

produktutveckling i företag inom destinationer 
Förbundsdirektör 

210222 2. Kompletterande avtal gällande tjänsteköp inom 
kollektivtrafik, Göteborgsregionen 

Förbundsdirektör 

210224 3. Reviderad ansökan Art Center Sjuhärad  Teamchef Projekt och Tillväxt 
210303 4. Reviderad ansökan Företagsrevitalisering Boråsregionen  Teamchef Projekt och Tillväxt 
210304 5. Utlämnande av allmän handling, lönelistor Administrativ chef 
210309 6. Reviderad ansökan Destination Boråsregionen Teamchef Projekt och Tillväxt 
210309 7. Reviderad ansökan Kommunikationsplattform Teamchef Projekt och Tillväxt 
210324 8. Konsultavtal Navet science center – Naturskoleföreningen Förbundsdirektör 
210329 9. Reviderad ansökan Lokalekonomiska analyser  Teamchef Projekt och Tillväxt 
210329 10. Reviderad ansökan Kompetensslussen II Teamchef Projekt och Tillväxt 
210401 11. Överenskommelse delregionala utvecklingsmedel och 

samverkan 2021-2024, Västra Götalandsregionen 
Ordförande 
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§ 30  Övriga frågor 
 
Beslut 

De planerade strategidagarna 3-4 juni flyttas till 9-10 september på grund av rådande 
omständigheter 
 
Sammanfattning 

Strategidagar 
De planerade strategidagarna med Direktionen 3-4 juni bedöms inte kunna genomföras med tanke 
på rådande omständigheter. Förslaget är att flytta dem till 9-10 september. 
 

 
 
 

§ 31  Nästa sammanträde äger rum den 4 juni 2021 kl 9.00-12.00 
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§ 32 Delregionalt kollektivtrafikråd 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
A) Information från kollektivtrafiknämnden 

Björn Thodenius (M), 1:e vice ordförande KTN, informerar om aktuella ärenden. 
 
B) Utredning av seniorkort 

Kollektivtrafiknämnden har gett Västtrafik i uppdrag att utreda seniorkorten under 2021/2022. 
Utredningen kommer att ha ett brett anslag och löpande dialog kommer att ske i de delregionala 
tjänstepersonsnätverken. Västtrafik redogör översiktligt för uppdragets upplägg och tidplan. 
 
C) Utvärdering samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra Götaland 

Västra Götalandsregionen redogör för det uppdaterade dokumentet om samverkansformer för 
kollektivtrafik i Västra Götaland samt kommande arbete med att utveckla arbetsformer inom de 
beslutade samverkansformerna. 
 
D) Utvärdering av Trafikförsörjningsprogram 2020 och Trafikförsörjningsprogram 2021–2025 

Västra Götalandsregionen redovisar kortfattat utvärderingen av Trafikförsörjningsprogrammet för 
programperioden 2017–2020 samt för beslutsversionen av Trafikförsörjningsprogram 2021–2025 och 
vilka förändringar som skett jämfört med remissversionen. 

F) Pandemins påverkan på resandet 

Västtrafik informerar om pandemins påverkan på resandet i Västra Götaland och Boråsregionen. 
Därefter presenteras en ny antologi från K2 med fokus på vad som krävs för en omstart av 
kollektivtrafiken efter Coronapandemin. Antologin gör en översyn av pågående forskning kring Covid-
19 och sammanställer forskares idéer, perspektiv och tankar kring omstart för kollektivtrafiken när 
pandemin är över.  
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§ 32e  Mobilitet på landsbygd 
Diarienummer: 2021/SKF0114 
 
Beslut 

DKR beslutar att till BHU och kollektivtrafiknämnden lyfta behovet att effektiva mobilitetslösningar i 
glesare geografier är ett viktigt utvecklingsområde och att samverkan krävs mellan flera parter 
 
DKR beslutar att ge förbundet i uppdrag att delta i processen och att löpande återkoppling och 
förankring av positioner och initiativ ska ske i DKR 
 
Sammanfattning 

Mobilitet och den tillgänglighet den skapar är inte enbart en fråga om kollektivtrafik, utan berör alla 
områden av regional utveckling, såsom kompetensförsörjning, innovationsdriven utveckling, social 
hållbarhet och Klimat 2030. I grunden handlar det om att erbjuda människor i Västra Götaland 
möjlighet till det goda livet. Tillsammans arbetar tjänstepersoner från Boråsregionen, Fyrbodals och 
Skaraborgs kommunalförbund aktivt med ambitionen att utveckla hållbar mobilitet i glesa geografier, 
som ett komplement till trafikförsörjningsprogrammet.  
 
Under 2020 påbörjades samverkan med syfte att både arbeta strategiskt och att hitta en fortsättning 
på redan påbörjade eller genomförda projekt i delregionerna. Inom samverkan genomfördes i 
oktober 2020 ett seminarium med bred representation från förbunden, regionen och akademien. 
Syftet var att identifiera processer, projekt och initiativ som vi kan driva tillsammans inom regionen.  
 
Efter seminariet har en gemensam ansökan om medel för forskningsprojekt till Energimyndigheten 
utarbetats. Fyrbodals kommunalförbund är huvudansvariga, men tjänstepersoner från Boråsregionen 
och Skaraborg är medsökande tillsammans med forskare inom ämnet. Projektets huvudsakliga syfte 
är att ta tillvara på de nya resvanor som pandemin medfört för att dessa delvis ska fortleva även efter 
pandemin. Det finns ett stort intresse från forskare att vara delaktiga i projektet. 
 
Utöver projektet måste en ”mobilitetsprocess” skapas i syfte att identifiera roller, ansvar och 
utvecklingsmöjligheter samt att vara garant för att utvecklingen går framåt.  Ambitionen är att Västra 
Götalandsregionen, Västtrafik och kommunalförbunden gemensamt ska ta fram arbetsformerna och 
driva processen framåt. Inom ramen för utvecklingsområdet ”Hållbar mobilitet” i 
Trafikförsörjningsprogrammet har representanter för regionen och kommunalförbunden gemensamt 
tagit fram en inledande beskrivning av en sådan process.  Den kommer också att vara en arena för att 
hantera frågor som dyker upp under arbetets gång.  
 
Både kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen bör representeras brett i den arena som 
skapas eftersom frågorna berör flera parter. Deltagande organisationer måste också representeras 
på strategisk- eller ledningsnivå, med inriktning på utveckling. Målsättningen är att bidra till att nå 
visionen om det goda livet i Västra Götaland samt att lämna bidrag till den omställning som VG2030 
pekar ut. 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

Boråsregionens arbete med att identifiera mobilitetsnoder i transportsystemet är ett första steg i att 
utveckla en hållbar mobilitet. Noderna är föreslagna i syfte att möjliggöra ett utbyte av varor och 
tjänster, såsom samåkning, pendelparkering, serviceutbud och grannskapskontor.  
 
Expedieras till 

Västra Götalandsregionen 

• Innovation och forskning 

• Miljö 

• Näringsliv 

• Fysisk samhällsplanering 
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