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Sammanfattning 

Återrapporteringen avser att ge en samlad bild av utvecklingen inom strategin Västra Götaland 
2020 (VG2020) för år 2020. Rapporten har tagits fram till beredningen för hållbar utveckling (BHU) 
av Västra Götalandsregionens koncernavdelning data och analys i samverkan med koncernstab 
regional utveckling och koncernavdelning kultur. Under 2021 kommer en slututvärdering att 
sammanställas.  
 
BHU har det formella ansvaret för strategin och ansvarar för att genomförandet följs upp och 
utvärderas. Rapporten har avgränsats till att i första hand lyfta fram de utvecklingsinsatser som 
Västra Götalandsregionen1 och/eller kommunerna i Västra Götaland genom kommunalförbunden, 
inklusive Business Region Göteborg, medfinansierat, genomfört och tagit beslut om 2020. Vidare 
ingår även insatser som medfinansieras av EUs strukturfonder.  
 
Sammanlagt ingår 374 insatser2 som har kategoriserats som direkt kopplade till någon av de 32 
prioriterade frågorna. De beslutade insatserna som ingår har en total volym på cirka  
3 305 miljoner kronor3. I återrapporteringen lyfts även fram det som genomförts inom ramen för 
de fem så kallade rekommendationer som BHU ställts sig bakom4.  

 

Under året som präglats av pandemin, har inneburit påfrestningar och krävt såväl nya som 

utvecklade satsningar för att stödja olika aktörer inklusive näringslivet. Nedan återfinns en 

sammanställning per VG2020-område.  Återrapporteringen för 2020 återfinns i sin helhet på 

www.vgregion.se/vg2020/uppfoljning. 

Sammanställning per område 

Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande 
Det prioriterade området Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande handlar 
om att skapa bättre förutsättningar för ett växande näringsliv som skapar nya jobb i Västra 
Götaland. Här ingår även insatser för att utveckla människors kreativitet och entreprenöriella 
förmåga, vilket kan bidra till förnyelse inom såväl privat som offentlig sektor. Som lyfts i rapporten 
började de senaste årens starka högkonjunktur mattas av redan under 2019. Den senaste 
regionala konjunkturstatistiken5  visar att Västsverige (Halland och Västra Götaland) och övriga 
regioner (Stockholm och Sydsverige) upplevde ett kraftigt fall under mars och april, följt av en 
rekyl under det andra kvartalet, dock var konjunkturläget fortfarande betydligt sämre än 
normalläget. Under både tredje och fjärde kvartalet fortsatte återhämtningen och hamnade 
återigen på ungefär det som bedöms som normalkonjunktur. Detta förklaras av en ökad aktivitet i 
såväl svensk som internationell ekonomi. Konjunkturläget bedöms som starkast inom 
tillverkningsindustrin, medan läget är mer besvärligt inom byggindustrin. För västsvensk del är 
utvecklingen av industrin särskilt betydelsefullt för det samlade konjunkturläget, och en fortsatt 
återhämtning kommer att påverkas av industrikonjunkturen i Sverige och omvärlden. Efterfrågan 

 

1 Inom Västra Götalandsregionen avgränsas insatserna till de som medfinansierats av nämnderna för 

regionutveckling, kultur, miljö och kollektivtrafik samt insatser inom social hållbarhet.  
2 Antal insatser inom ramen för kulturområdet saknas, men ingår i volym om medel.   
3 Utöver detta har även medel till folkbildning/utbildning beslutats till en volym på 191 miljoner kronor. 

Likaså även medel till Västtrafik på 5099 miljoner kronor.  
4 De aktuella rekommendationerna har funnits sedan juni 2015. De har vidare varit uppe för beslut vid BHU 

april 2016 och oktober 2017. Vid senaste mötet beslutades, utifrån halvtidsutvärderarnas rekommendationer, 

att de nuvarande rekommendationerna kommer att gälla återstående period.  
5 Sammanfattad i Konjunkturläget kvartal 4, 2020 (VGR Analys 2021:8) www.vgregion.se/analysportalen 
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på exportmarknaden är över lag betydelsefull för den västsvenska regionen, då såväl 
exportorienterad produktion som godstransport i hög grad är lokaliserad till västra Sverige. Det är 
därför för Västsvensk del glädjande att Konjunkturinstitutet i slutet av januari kunde konstatera 
att ”tillverkningsindustrin lyfter stämningsläget i svensk ekonomi”.  
Under året har extra medel gått till de aktörer som arbetar med direkt rådgivning och stöd till 
företag, som till exempel Almi och Connect Väst. Av de medel som ingår i återrapporteringen går 
15 procent av medlen under 2020 till Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och 
företagande.  

Under 2020 har Västra Götalandsregionen gett 476 företag direkta stöd till företag för att 
underlätta bland annat produktutveckling, internationalisering och digitalisering. Sammanlagt 
uppgår stöden till 52,2 miljoner kronor. Enligt 2020 års årliga uppföljning av företagsstödets 
betydelse för företag6 upplevde merparten, 77-100 procent beroende på stödtyp, av företagen att 
stödet haft en stor betydelse för att stärka företagets konkurrenskraft. 

Vad gäller Almi Västs utlåning har detta under året uppgått till 525 miljoner kronor som gått till 
totalt 760 företag. Jämfört med 2019 då det var 340 miljoner kronor respektive 510 företag. Almis 
uppföljning visar att det går bättre för företag som får stöd av Almi i jämförelse med en 
kontrollgrupp som liknar Almis kundföretag utifrån storlek, bransch, juridisk form, län och aktivitet 

för insatsåret. Utöver utlåning har cirka 1200 nya kunder fått rådgivning och 95 projekt har 
beviljats utvecklingsmedel i form av bland annat verifieringsmedel.  

En central stödåtgärd under pandemin har varit möjligheten till korttidsarbete. Fram till den 
mitten av februari 2021 har 31,9 miljarder kronor utbetalats för finansiering av korttidsarbete i 
riket varav 7,5 miljarder kronor har tilldelats företag med säte i Västra Götaland. Av dessa medel 
har 34 % utbetalats till tillverkningsbranschen.  

Statistiken vad gäller indikatorn nya företag släpar efter och den senaste uppgiften för helåret 
avser 2019. Då hade åter igen nyföretagandet stigit till över 11 000 per år efter att 2018 varit nere 
på cirka 10 500. Nyföretagandet för de tre första kvartalen 2020 visar att det är något fler antal 
nya företag jämfört med motsvarande kvartal 2019 vilket innebär att det troligen även för 2020 
kan bli över 11 000 nya företag. Det innebär dock ingen förändring vad gäller bedömningen vilket 
är att det ambitiösa målet 95 000 företag under perioden 2014-2020 inte kommer att nås. 
Tillväxttakten i små och medelstora företag är för 2019 lägre än de senaste åren men något högre 
än jämfört med riket.  Målet att hälften av nya företagare år 2020 är kvinnor bedöms som tidigare 
att inte nås. Även om det skett en viss ökning 2019 (33 procent) jämfört med 2017 respektive 
2018 (31 procent) så är det fortfarande så att det var en högre andel kvinnor som var företagare 
2012 och 2013 (34 procent) och det är långt kvar till målet att hälften av alla nya företagare är 
kvinnor.  
 
I Västra Götalandsregionens program för entreprenörskap och nyföretagande görs satsningar för 
att stimulera till ökat entreprenörskap. Totalt under projektperioden 2018-2020 har 23 projekt 
och 14 verksamheter finansierats. Projekten omsluter totalt dryga 110 mnkr.  Trots Covid-19 
rapporterar till exempel Drivhusen i Västra Götaland att de fortsatt når många äldre ungdomar 
och studenter med sin företagsrådgivning.  

Inkubatorerna i Västra Götaland har en fortsatt viktig roll för att förverkliga idéer och starta 
företag. Under 2020 har samtliga åtta inkubatorer som tas upp i rapporten fått excellensstatuts 
genom att beviljas medel ur Vinnovas nationella inkubatorprogram. Det finns idag 209 

 

6 Fördjupad uppföljning av företagsstöd 2020,  
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projekt/företag i inkubatorerna, varav cirka 73 bildats under det senaste året. Vidare har 939 
idéer utvärderats under 2019.  

Målet vad gäller antal gasellföretag har nåtts för perioden. Enligt Dagens Industris 
gasellundersökning från 2020 minskade dock åter igen antalet gasellföretag i Västra Götaland 
jämfört med de senaste åren. För 2020 är antalet gasellföretag 145 stycken jämfört med 176 
stycken år 2019 och 223 år 2018.  

Internationell konkurrenskraft genom kraftsamling på styrkeområden 
Området Internationell konkurrenskraft genom kraftsamling på styrkeområden är fortsatt högt 
prioriterat. Av de medel som ingår i återrapporteringen för 2020 går 17 procent till detta område. 
Vidare återfinns BHUs rekommendation om Satsning på Västsvenska styrkeområden med 
internationell lyskraft inom området.   

Någon förändring i bedömningen av målen har inte skett från tidigare år. Det innebär att de 
kvantitativa målen i VG2020 bedöms inte kunna uppnås. Målet att förstahandssökande ska välja 
högskolor i Västra Götaland (25 procent) har de senaste tre åren legat på 15 procent (jmf med 
14% 2017). Någon förändring åt rätt håll har därmed inte skett. Målet andelen utländska 
högskolestuderande är att den ska vara minst i nivå med övriga storstadsregioner. För 2019 ligger 
andelen för Västra Götaland på 7,2 procent. Detta är att jämföra med Skånes län 8,4 procent och 
Stockholm 7,9 procent.  

Vad gäller utresande och inresande studenter finns statistik fram till 2018/19, vilket gör att 
pandemins effekter inte går att mäta. I Universitetsämbetets årsrapport 2020 lyfts att antalet 
utresande studenter fortsatt minska läsåret 2018/19 jämfört med läsåret innan. De lyfte dock 
även att av antalet svenska studenter som tog examen under 2018/2019 hade 15 procent 
studerat utomlands någon gång under perioden under de senaste tolv terminerna vilket är något 
högre andel än läsåret innan. Vad gäller antalet inresande studenter ökade dessa för läsåret 
2018/19.  

Bedömningen för de kvalitativa målen förväntas fortfarande att uppnås. Målen handlar om 
ökande nationella/internationella satsningar på FoI-miljöer inom Västra Götalands 
styrkeområden, fler strategiska satsningar som är attraktiva för omvärlden drivs i partnerskap 
mellan företag, lärosäten och samhällsaktörer samt en ökad andel av nationella och 
internationella satsningar och uppdrag ska genomföras i Västra Götaland. Sammantaget görs 
fortfarande omfattande långsiktiga satsningar inom det prioriterade området. Ett exempel är de 
maritima satsningarna som anknyter till det Maritima klustret i Västra Götaland där till exempel 
den planerade etableringen av Europas största anläggning för recirkulerande landbaserat 
vattenbruk i Sotenäs har lett till intensifierat samarbete kopplat till FoU-miljöer, både till Sotenäs 
centrum för industriell symbios och till Swemarc vid Göteborgs Universitet. Innovatums arbete 
med att etablera sig en regional plattform för små och medelstora företags maritim samverkan 
har också pågått under året. Vidare gjordes under 2020 en större uppgradering av 
fordonssäkerhetsanläggningen AstaZero. Nyinvesteringarna görs för att klara kraven kopplade till 
trafikens automatisering och elektrifierade fordon. Inom Vinnväxtsatsningen Klimatledande 
processindustri för omställning inom kemi och materialklustret påskyndades satsningen på ett 
plastreturraffinaderi i Stenungssund genom att en sådan satsning prioriteras av regeringen i 
statsbudgetens klimat- och miljösatsningar. 

Som lyfts i tidigare återrapporteringar är det av vikt att såväl nationell som internationell FoI-
politik lyfter de utmaningar och möjligheter som också aktörer från Västra Götaland kan relatera 
till. Med anledning av detta har Västra Götalandsregionen, Chalmers tekniska högskola, 
Göteborgs universitet, Högskolan Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst dialog kring 
forskningspropositionens innehåll och betydelse för lärosätena i Västra Götaland. Förberedelser 
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inför EU:s nya forskningsprogram, Horisont Europa, som startar år 2021, är också i full gång. 
Västsvensk industri och akademi återfinns i nationella och internationella referensgrupper för 
områden som transport och hälsa. 

Västra Götalandsregionens tolv program för hållbar utveckling7 ska ses som verktyg för att i 
samverkan med andra aktörer initiera satsningar som stärker Västra Götaland som attraktiv 
region för forskning, innovation och näringslivsutveckling. Inom ramen för programmen 
beslutades under 2020 om medel till 177 projekt och 43 verksamheter. För projekten uppgick den 
totala omslutningen till nästan 510 miljoner kronor.  

Bryta utanförskap och stärk kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv 
Området Bryta utanförskap och stärk kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv anknyter till tre 
av BHU:s fem rekommendationer. För det kvantitativa målet för området minskade 
socioekonomiska skillnader mellan invånare i s.k. utsatta områden och genomsnittsinvånaren i 
Västra Götaland visar 2018 års uppgift samma nivå (68%) som 2017. Målet mäts genom 
genomsnittlig disponibel inkomst i så kallade urbana utvecklingsområden i procent av 
genomsnittlig disponibel inkomst i Västra Götaland. Sedan 2012 har det skett en ökning från 64 
procent 2012 till 68 procent 2017 vilket gör att målet bedöms att uppnås.  

Under året har Västra Götalandsregionen genom regionutvecklingsnämnden haft ett särskilt fokus 
på hur utrikesfödda kvinnors arbetsmarknadsdeltagande kan öka. Det innebär att ett antal projekt 
med fokus på målgruppen beslutats. Samverkan har också skett med berörda aktörer i länet och 
en kartläggning har genomförts där alla Västra Götalands kommuner varit involverade såväl som 
samordningsförbund och folkhögskolor om deras erfarenheter av målgruppen. Kartläggningen har 
identifierar hinder och goda exempel och Länsstyrelsens nästkommande utlysning av statsbidrag 
kommer delvis att ägnas åt denna målgrupp och det kommer finnas stora möjligheter att söka 
medel för denna målgrupp inom den europeiska socialfonden.  
 
Inom området finns även den prioriterade frågan om att skapa goda möjligheter för unga till 
praktik, ferieplatser, mentorer. Som lyfts tidigare år är många satsningar där långsiktiga och har 
pågått en längre tid, till exempel skapande av strukturer för praktiksamordning. Praktikplatsen.se 
är en digital plattform för att skapa möten mellan individer som önskar praktikplats och 
arbetsgivare. Det är nu en ordinarie verksamhet som är placerad på Göteborgsregionens 
kommunalförbund. Samtliga fyra delregioner är anslutna till praktikplatsen liksom många 
kommuner.  

Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft 
Inom området Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft är fokus på hur 
invånarnas kompetens utvecklas, synliggörs och används på arbetsmarknaden. Även detta 
område har prioriterats högt och två av BHU:s fem rekommendationer anknyter till området. 
Arbetet för att fler ska fortsätta studera efter gymnasiet och för att avhoppen från skolan ska 
minska är en fråga som många aktörer arbetar med på bred front då det är i princip nödvändigt 
att ha en gymnasiekompetens för att få ett arbete. 

De mål som finns för området kommer troligen inte att uppfyllas om utvecklingen fortsätter som 
idag. Undantag är målet att avhoppen till skolan ska minska till mindre än åtta procent i Västra 
Götaland år 2020. Uppgiften för 2018 visar på 8 procent jämfört med 9 procent 2017. Tidigare års 
uppgifter är inte jämförbara då mätmetoden har förändrats. Målet att mer än hälften av 

 

7 Programmen berör områdena hållbara transporter, hållbar energi och bioinnovation, life science, livsmedel 

och gröna näringar, hållbara maritima näringar, cirkulärt mode och hållbara miljöer, kulturella och kreativa 

näringar, utbildning och arbetsmarknad samt entreprenörskap och nyföretagande. 
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ungdomarna ska påbörja eftergymnasial utbildning inom tre år efter gymnasium ligger för 2019 
på 44 procent vilket innebär en ökning från föregående år (2018) men det är en bit kvar till målet.  

Vad gäller även målet att andelen företag och organisationer som upplever att brist på kompetent 
arbetskraft är ett hinder för att utveckla och expandera verksamheten ligger för 2020 på 32 
procent vilket är klart mindre än föregående år med 42 procent (2019) respektive 60 procent 
(2018). Andelen ligger dock fortfarande över 2013 och 2014 års nivåer.   

Som lyftes tidigare är året präglat av en ökad arbetslöshet och Arbetsförmedlingens bedömning är 
en fortsatt ökad arbetslöshet under 2021. Arbetsförmedlingen lyfter att pandemin slagit särskilt 
hårt mot branscherna hotell, restaurang och handel. Där är tillfälliga anställningar särskilt vanliga 
och många instegsjobb. Strukturomvandlingen påskyndas i och med krisen vilket kan resultera i 
att vissa jobb inte kommer tillbaka.  

I rapporten Konjunkturläget kvartal 4, 20208 lyfts att i vår och tidig sommar ökade arbetslösheten 
samt varslen. I slutet av juli 2020 uppgick arbetslösheten i Västra Götaland till 8,8 procent (9,2 
procent i riket som helhet). Det förbättrade konjunkturläget under sommar och tidig höst hade en 
positiv inverkan på svensk arbetsmarknad och vissa positiva tecken kan skönjas i statistiken. 
Andelen öppet arbetslösa eller i program har minskat kontinuerligt under höst och vinter. Den 
öppna arbetslösheten uppgår i början av 2021 till 8,2 procent i Västra Götaland (jämfört med 8,7 
procent i riket.) Trots dessa positiva tecken ligger arbetslösheten på en hög nivå i såväl Sverige 
som Västra Götaland och det kommer med stor sannolikt att dröja innan vi är tillbaka på de 
arbetslöshetsnivåer som uppmättes innan pandemin.  

Särskilt svårt bedöms situationen vara för unga personer. Arbetsförmedlingen varnar för en 
växande grupp unga vuxna som riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet. Den höga 
arbetslösheten inom gruppen unga vuxna förklaras bland annat av att de har en jämförelsevis kort 
arbetslivserfarenhet, begränsad utbildningsbakgrund och ofta osäkra anställningsvillkor. I slutet 
av januari 2021 var ungdomsarbetslösheten i Västra Götaland 10,9 procent av arbetskraften 18-24 
år vilket enligt arbetsförmedlingen var 2,6 procentenheter högre jämfört med januari 2020. En 
annan utsatt grupp är utrikes födda som inte etablerat sig på arbetsmarknaden samt de som var 
arbetslösa redan före krisen.   

För att hantera effekterna av Covid-19 på näringslivet och arbetsmarknaden inrättade Västra 
Götalandsregionen, Företagarna, Arbetsförmedlingen, Almi Väst, LO, Länsstyrelsen och 
kommunalförbunden under våren 2020 en samarbetsform som fick namnet Västsvensk samling. I 
den konstellationen deltar även Svenskt Näringsliv, Västsvenska Handelskammaren, BRG och 
Västkom. VGR leder mötena som är återkommande och som fortfarande pågår. Syftet är att dela 
nulägesbilder, koordinera gemensamma insatser och påverka nationella åtgärder. 
 
Exempel på satsningar under året är Göteborgsregionenens kompetensomställning där 1750 
varslade, permitterade eller anställda kvinnor och män inom fordonsindustrin samt företag inom 
handel, besöksnäring, transport, teknik och industri ska erhålla kompetensutveckling som stärker 
deras position inom nuvarande bransch eller står bättre rustade för anställning inom ett annat 
företag eller en annan bransch. Respektive bransch har gjort bedömningen att Covid-19 fått stora 
konsekvenser för deras kompetensförsörjning.  

Vad gäller fullföljda studier fortsätter samverkan på olika nivåer. Det handlar både om att samla 
större projekt för att utbyte erfarenheter som nätverk på regionövergripande nivå för att byta 
erfarenheter, ta tillvara på kunskap mellan delregionerna samt förändra och förbättra för att 
skapa långsiktiga resultat och spridning av resultat. Ett projekt som har startat upp under 2020 är 

 

8 VGR Analys 2021:8, www.vgregion.se/analysportalen 
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Vi-projektet som VGR Folkhögskoleförvaltning driver i samverkan med kommunalförbunden i 
Fyrbodal och Sjuhärad, Rädda Barnen, fem folkhögskolor, Högskolan Väst, vuxenutbildningen i 
Borås, Trollhättan och Vänersborg samt 19 kommuner. Projektet syftar till att unga kvinnor och 
män som står utanför arbete eller studier (UVAS) ska äga sin framtid. De i målgruppen som har 
hoppat av skolan eller utbildningar eller är i riskzonen att göra det ska nära sig återupptagna 
studier, nya studier eller arbete. VI-projektet medfinansieras av europeiska socialfonden.  

Andelen elever av avgångsklassen som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet uppgår 
år 2020 till 85 procent. I återrapporteringen lyfts att den sedan slutet av 1990-talet nedåtgående 
trenden har brutits. Detta då det 2017 var 81 procent i Västra Götaland och nästan 83 procent år 
2018. Skillnaderna mellan pojkar och flickor har också minskat till ett par procentenheter. De 
inomregionala förefaller öka något under de senaste åren med lägst andelar behöriga i Fyrbodal 
och södra Sjuhäradsbygden och de högsta i Skaraborg och Göteborgsregionen. Skillnaderna 
mellan elever vars föräldrar har en låg respektive hög utbildningsnivå har ökat sedan 2012, dock 
har andelen behöriga ökat något i båda grupperna under senaste året.9 

Inom området för livslångt lärande sker även tidiga insatser med sociala investeringsmedel. Under 
2020 startade fem nya sociala investeringar i Skövde, Borås, Åmål respektive Göteborg. I sex av 
länets science centers pågår också en verksamhet med fokus på fullföljda studier. Den publika 
verksamheten i science centers har drabbats på grund av pandemin men istället har den digitala 
verksamheten utvecklats. 

Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet 
Området Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet omfattar satsningar 
inom transportinfrastruktur, kollektivtrafik och bredband för att ge invånarna bättre 
förutsättningar att ta tillvara Västra Götalands samlade utbud av arbete, utbildning, kultur m.m.  

Målen kopplade till kollektivtrafik rör såväl andelen som använder kollektivtrafik, nöjdheten samt 
minskad användning av fossila drivmedel. Som framgår i återrapporteringen utvecklades 
kollektivtrafiken i linje med de regionala målen i Trafikförsörjningsprogrammet fram tills covid-19-
pandemin blev ett faktum. Kollektivtrafikens marknadsandel gentemot bilen minskade till 
exempel kraftigt från 33 procent till 23 procent under 2020. Resandet minskade med 31 procent 
2020 jämfört med 2019. Västtrafik har dock fortsatt köra trafiken som planerat för att undvika 
trängsel ombord. Resandet i delregionerna Skaraborg och Fyrbodal som helhet har inte minskat 
lika mycket som i Göteborgsregionen och Sjuhärad. Fördelat på kategorier har tätortstrafiken 
tappat flest resor medan stadstrafiken i de största orterna inte har tappat lika många resor i 
procent. Resandet i både stråk och på landsbygden har minskat i samma omfattning.  

Vad gäller målet att minst 95 procent av kollektivtrafiken ska utföras med förnybar energi år 2025 
så utförs 98 procent av buss, tåg och spårvagnstrafiken med detta i form av biodiesel, biogas och 
elektricitet. Energianvändningen per personkilometer har försämrats kraftigt.  

Under 2020 har förslag till nytt trafikförsörjningsprogram 2021-2025 varit på remiss hos de 
delregionala kollektivtrafikråden, grannregioner och andra aktörer. Remissförslaget innehöll 
ambitiösa mål för kollektivtrafikens utveckling. Med anledning av pandemin har målnivåerna setts 
över under remissperioden och påverkar det slutliga förslaget. Ett reviderat förslag kommer 
beslutas av regionfullmäktige under våren 2021.  

Bredbandsutbyggnaden under 2020 har fortgått på ungefär samma nivå som 2019 och bedöms 
troligen inte berörts av coronapandemin i någon större utsträckning. Det regionala 

 

9 Gymnasiebehörighet i Västra Götaland 2019, VGR Analys 2019:48 
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bredbandsmålet för år 2020 är att 95 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till minst 100 
Mbit/s. Vid den senaste kartläggningen från Post- och telestyrelsen, som avser läget i oktober 
2019, var andelen hushåll med tillgång till 100 Mbit/s 86 procent och andelen företag var 83 
procent. Bedömningen är därmed att målet för 2020 inte kommer att uppnås även om andelen 
har ökat under åren.  
 
Under året har den gemensamma strukturen för samverkan kring öppna data i Västra Götaland 
implementerats. Det finns en regional arbetsgrupp, gemensam process och publiceringsverktyg 
för arbetet. Första samverkansgruppen har startat bestående av 16 kommuner och Västra 
Götalandsregionen.  
 
Utvecklingen av en långsiktigt hållbar region behöver, enligt VG2020, grunda sig på en gemensam 
övergripande framtidsbild av den fysiska strukturen. Syftet är att stärka Västra Götalands 
förutsättningar för en hållbar utveckling, ur alla tre hållbarhetsdimensionerna, med koppling till 
fysiska planering. Som lyfts även i tidigare återrapporteringar är fysisk planering på regional nivå 
en långsiktig process, där samverkan mellan kommunal, regional och statlig nivå behövs. I början 
av 2019 infördes en ny lag gällande Regional fysisk planering. För Västra Götaland del har frågan 
lyfts i beredningen för hållbar utveckling (BHU) och diskussionerna förväntas fortsätta under 
2021. Vidare har samtliga kommunalförbund startat nätverk där samhällsbyggnadsfrågor 
diskuteras på en mellankommunal nivå. Göteborgsregionen och Skaraborg har redan en 
delregional strukturbild, medan Borås och Fyrbodal håller på att färdigställa sina.  De delregionala 
strukturbilderna kommer att fungera som kunskapsunderlag till bilden för hela Västra Götaland. 
Olika kunskapsunderlag har under året tagits fram, till exempel en trend- och omvärldsanalys för 
olika typer av orter10 har utarbetats och en studie kring flyttmönster har påbörjats.  

Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan och Ansvarsfull och 
hållbar konsumtion 
De prioriterade områdena Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan och 
Ansvarsfull och hållbar konsumtion är fortsatt högt prioriterade. En av BHU:s fem 
rekommendationer är att vi behöver kraftsamla i omställningen från fossil till förnybar energi. 
Målet med en fossiloberoende region som återfinns i Klimatstrategin för Västra Götaland 
definieras som att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990 till 2030 i 
Västra Götaland. Detta är en minskning från 12,1 miljoner ton till 2,4 miljoner ton. För 2018 var 
totalutsläppet 10,3 miljoner ton, vilket innebär en minskning med 14 procent under perioden 
1990-201811. Det innebär att minskningstakten för de resterande åren behöver därför vara drygt 
0,7 miljoner ton per år för att kunna nå målet.  

Som tidigare är Sveriges utsläpp av växthusgaser större från vår konsumtion än de inhemska 
utsläppen. Vår omfattande konsumtion påverkar också målsättningar inom biologisk mångfald 
och giftfri miljö. Uppgift om konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser på regional nivå 
saknas. Bilden för 2020 är som de senaste åren att intresset för en giftfri och cirkulär ekonomi 
vuxit allt starkare inom såväl offentlig som privat konsumtion. Konsumtionsmålet i Klimatstrategin 
är att utsläppen behöver minska med 30 procent till 2030 jämfört med 2010 års utsläpp. Totala 
minskningen av konsumtionsutsläppen är 17 procent 2010-2017, om man bara ser till hushållens 
konsumtion så är minskningen 21 procent. 

Genomförandet av Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om pågår. Till 2020 har 205 
organisationer undertecknat och ställt sig bakom ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Vid 

 

10 Trend- och omvärldsanalys om ortstrukturen i Västra Götaland, VGR Analys 2020:50.  
11 Regional årlig uppföljning för Västra Götalands län 2020, https://www.rus.se/regional-arlig-

uppfoljning/vastra-gotalands-lan/ 
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starten 2017 var antalet 70 organisationer. Samordnarna inom respektive fokusområde erbjuder 
som tidigare år stöd och uppmuntran att göra mer för klimatet. Under 2020 har totalt 10 
aktiviteter genomförts i samverkan med externa aktörer. På grund av pandemin har flertalet 
aktiviteter varit digitala seminarier. Sammanlagt har runt 290 olika organisationer involverats och 
726 personer deltagit, varav 427 kvinnor (59 procent). 

Vad gäller miljöteknikmarknaden är bedömningen som föregående år att hindren framförallt är av 
ekonomisk art, fossil teknik är ofta både bra och jämförelsevis billig. Det framtida arbetet behöver 
utöver dagens inriktning också inrikta sig på att få affärsmodeller. I dag står bioekonomin för cirka 
6 procent av den totala bruttoregionalprodukten i Västra Götaland. Nedan följer några av de 
utvecklingsarbeten som pågår inom området.  

Inom området att utveckla miljölösningar pågår flera satsningar. Science Park Borås/Högskolan 
Borås med den regionala plattformen Circular Hub och den nationella plattformen Textile & 
Fashion 2030 har haft fortsatt ansvar för samordning och utveckling av branschens aktörer för 
cirkulära textilier i Sverige. Covid-19 har dock slagit hårt mot modebranschen som minskat sin 
omsättning dramatiskt. Bedömningen är att situation snarare har eskalerat vikten av en 
omställning till en hållbar och cirkulär utveckling och flera insatser har skett inom såväl 
affärsutveckling som omfattande digitala utbildningsinsatser. Branschen fick till exempel 16 
miljoner från ESF-rådet för cirkulär kompetensomställning inom ramen för projektet Re:skill. 
Under 2020 har ett förberedelsearbete gjorts för att ta fram en vision och strategi för utveckling 
av textil- och modebranschen till Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär textil 
design inom textil och mode vilket kommer genomföras under 2021.  
 
Inom bioinnovationsområdet pågår det många aktiviteter. Här prövas lösningar för att byta 
råvarubas för petrokemiska produkter till icke fossila för att minska de relativt stora utsläpp av 
fossil koldioxid som sker i Västra Götaland. Som lyftes tidigare under området Internationell 
konkurrenskraft genom kraftsamling på styrkeområden tittar man bland annat på att uppföra ett 
plastreturraffinaderi. För sådana kommersiella produkter och tekniker finns en stor 
exportmöjlighet.  

Vindkraften fortsätter att växa och nybyggnation av många stora etableringar är i full gång. Den 
senaste statistiken visar att Västra Götaland fortfarande är det län under 2019 med högst 
elproduktion från vindkraft på 2,3 TWh. Med de satsningar som görs nu på över 100 miljarder i 
vindkraftsinvesteringar under åren 2017 – 2023 kommer att innebära att elproduktion från 
vindkraften i Sverige kommer att dubbleras, en enorm satsning som bland annat möjliggörs 
genom internationellt kapital. Regionen har tillsammans med Länsstyrelsen genomfört ett 
vindpilotprojekt som syftar till att underlätta den regionala fördelningen av produktionen av ca 80 
TWh från vindkraft. 

Arbetet med att få till lokala klimatinvesteringar fortsatte under 2020 och Länsstyrelsen har hållit i 
arbetet. Merparten av beslutade investeringar har varit transportrelaterade som laddinfrastruktur 
och fossiloberoende transporter. Det pågår även arbete med affärsdriven utveckling i de olika 
delregionerna och exempel på detta är Green Gothenburg, Affärsdriven miljöutveckling i Fyrbodal 
och Hållbar Landsbygd Sjuhärad. 
 
Bygg- och anläggningssektorn har drabbats av den ekonomiska kris som följer i coronavirusets 
spår och projekt riskerar skjutas upp när investeringsförmågan minskar. Man förbereder sig för en 
påverkan under lång tid. För att rusta inför en hållbar omställning krävs utbildning och Västra 
Götalandsregionens miljönämnd har därmed avsatt medel till utbildningsinsatser inom hållbart 
byggande. Utbildningar inom till exempel hållbart byggande med fokus på material, och 
framförallt trä, har tagits fram.  
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Vad gäller frågan om att samverka kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal 
utveckling är målet att det 2020 ska finnas etablerade system för att följa hur vi i Västra Götaland 
hanterar våra inköp i ett hållbarhets- och innovationsperspektiv. Inom såväl Västra 
Götalandsregionen som i kommunerna finns ambitioner att ställa miljökrav inom inköp. 
Återrapporteringen lyfter att det saknas ett etablerat system som är i linje med målets ambition. 
Västra Götalandsregionen har en struktur för att stärka samverkan internt mellan koncernstab 
regional utveckling och koncerninköp för ökad innovationskraft med målet att använda Västra 
Götalandsregionens roll som stor upphandlare. Tanken är att forumets arbete ska inkludera fler 
externa aktörer och spridas i de fall det blir framgångsrikt. I så fall skulle det kunna svara upp mot 
målsättningen om ett etablerat system inom inköp i ett hållbarhets- och innovationsperspektiv.  

En ledande kulturregion med fokus på delaktighet 
Inom det prioriterade området En ledande kulturregion med fokus på delaktighet är fokus på att 
vidga deltagandet och gynna nyskapande i kulturlivet. Målet vad gäller Västra Götaland som en 
attraktiv plats av ungdomar ligger i princip vara oförändrat och har under åren 2012-2019 pendlat 
mellan 3,4-3,512, det vill säga någon växande andel av unga går inte att se. Målet med koppling till 
att invånarna ska öka sitt deltagande i samhällslivet i stort, inte minst i förenings- och kulturliv 
bedöms som tidigare inte att nås utan är snarare minskande. Målet mäts genom deltagande i 
föreningar och enligt SOM Väst var 47 procent av befolkningen medlemmar 2019, medan nivån 
2014 var 53 procent.  

Vad gäller området för en ledande kulturregion är påverkan av pandemin för kulturlivet dramatisk 
men tillgången till aktuell statistik är i nuläget sporadisk. Möjligheten att träffa publik har starkt 
begränsats. Det innebär att GöteborgsOperans kanal HemmaOpera har kunnat utvecklats och 
Göteborgs Symfonikers tjänst GSOplay har rönt ett enormt intresse under året. GSO har även 
turnerat i alla 49 kommuner med mindre ensembler. Även GöteborgsOperan har i mindre 
konstellationer gjort uppskattade framträdanden på bland annat äldreboenden. Samverkan 
mellan folkhögskolor och kulturinstitutioner förutsätter i hög grad fysisk närhet. Under pandemin 
har merparten av verksamheten pausats. Studieförbund med stor öppen verksamhet och 
folkhögskolor med stor internat- och konferensverksamhet har drabbats särskilt hårt under 
pandemin.  

Året har även präglats av dialog med kulturverksamheter kopplat till Västra Götalandsregionens 
process att ta fram långsiktiga uppdrag och överenskommelser till närmare 30 verksamheter, 
varav fyra är regionägda bolag. Övriga verksamheter är institutioner och organisationer inom 
varierande kulturområden som anses ha betydande roller och bärighet för kulturens infrastruktur. 
Uppdragen gäller 2021–2024. 

Vad gäller att frågan om att främja ungdomskultur och utveckla Västra Götaland som en plats var 
andelen barn- och ungdomsbesök till kulturinstitutioner 25 procent. Restriktionerna för att 
minska smittspridningen av covid-19 slog hårt mot kulturinstitutionerna. Scenkonstinstitutionerna 
har sedan mars varit helt eller delvist stängda och följaktligen föll publikantalet med 70 procent 
jämfört med 2019, från 866 900 till 260 800. Under året besökte 55 procent färre barn och 
ungdomar en scenkonstföreställning jämfört med 2019. Scenkonstinstitutionerna har försökt att 
arbeta på andra sätt för att nå ut till sin publik, bland annat streamade föreställningar via digitala 
kanaler och pop upp-konserter utomhus. Publiken som deltog på distans avspeglas inte i siffrorna. 

Även museerna drabbades hårt under 2020 trots att de flesta fick hålla öppet under våren med 
ett begränsat besöksantal på 50 personer. De har sedan slutet av november varit stängda på 

 

12 Genomsnitt för en 11-gradig skala som går från -5 till +5. Frågan som ställs i SOM Väst är ”Hur bra tycker du att det 

är att bo i Västra Götaland?”.. 
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grund av skärpta restriktioner med en publikgräns på åtta personer. Jämfört med 2019 föll 
besöksantalet med 44 procent, från 2 036 400 till 1 140 700. Antalet barn och unga var 230 500, 
en minskning med 52 procent jämfört med 2019.  

Ökat utbyte med omvärlden 
Inom det prioriterade området Ökat utbyte med omvärlden ingår frågor som nationell och 
internationell närvaro och påverkan, stärkt besöksnäring, ökad integration med Norge och ökade 
företagsetableringar. Målet för området som mäts genom andel gästnätter visar på 8,3 miljoner 
gästnätter (2020) jämfört med 10,6 miljoner för år 2019. Pandemin har slagit hårt mot sektorn 
och den ökning som skett varje år har försvunnit. Ackumulerat till och med november 2020 har 
antalet gästnätter på västsvenska hotell, stugbyar och vandrarhem nästan halverats jämfört med 
samma period 2019. Göteborgsregionen är värst drabbad.   
 
För Turistrådet Västsverige AB innebar den ekonomiska kris som snabbt uppstod som resultat av 
pandemin att de fick ställa om sina processer och aktiviteter för att fullt ut kunna stötta alla de 
västsvenska turistföretag som drabbats hårt av avbokningar och varsel. Tillsammans med Västra 
Götalandsregionen tog man fram ett gemensamt koncept som gick ut på att erbjuda ett 8 veckor 
långt kostnadsfritt webbaserat utbildningsprogram för närmare 200 västsvenska 
besöksnäringsföretag. Förutom att erbjuda ersättning för lönekostnader, var syftet att stärka och 
utveckla västsvenska besöksnäringsföretag genom utbildning inom viktiga områden såsom 
hållbarhet, digitalisering, marknadsföring och värdskap med mera.  

Pandemin har även gjort det tydligt att det finns gränshinder mellan Sverige och Norge som 
påverkar Västra Götaland som gränsregion. Bland annat gränshandeln i Västra Götaland har 
drabbats hårt. Även människor som bor och arbetar på olika sidor gränsen har känt av 
stängningarna som följt i pandemins spår, liksom besöksnäringen. För att kunna stärka 
samarbetet från Oslo i Norge till Hamburg i Tyskland blev Västra Götalandsregionen medlemmar i 
nätverket STRING under 2018. Inom ramen för STRING samarbetet har en Lobbystrategi beslutats 
för sträckan Göteborg till Oslo. Målsättningen är att realisera dubbelspår på sträckan.  

I återrapporteringen lyfts att pandemin även har skapat en rad nya områden för bevakning, 
informationsinhämtning, analys och påverkan. Bland annat kopplat till EU:s återhämtningspaketet 
och ”Covid response initiative”.  

Under 2020 initierades ett samarbete med OECD inom ramen för STRING samarbetet. Syftet är att 
stärka STRING i den fortsatta utvecklingen av Megaregionen. Ett så kallat strategiskt papper från 
OECD förväntas beslutas sommaren 2021 och beräknas innehålla rekommendationer kopplat till 
förstärkning av infrastrukturutveckling i området Hamburg till Oslo. 

Inom området Ökat utbyte med omvärlden ingår även den prioriterade frågan att locka 
investeringar och nyetableringar till Västra Götaland. Som tidigare år lyfts att tillgången till 
investeringsvilligt kapital behöver öka för att underlätta för fler etableringar och investeringar i 
Västra Götaland. Under 2020 slutfördes projektet Coaction som hade som övergripande syfte att 
attrahera mer tillväxtkapital till high-tech scale-ups. Projektet tog fram ett fondförslag för en ny 
high-tech fond med säte i Göteborg samt har påbörjat dialogsamtal med potentiella investerare.   

Det finns ett ökat tryck på etableringar av elintensiv verksamhet samtidigt som konkurrensen om 
effektuttag hårdnar på grund av bland annat elektrifiering av transportsektorn. Precis som under 
2019 har därför en fortsatt viktig fråga under 2020 varit effektsituationen i elnäten Västra 
Götaland. I syfte att få till ett informationsutbyte och gemensamma metoder och verktyg har de 
delregionala etableringskontoren träffats i ett nätverk tillsammans med Västra 
Götalandsregionen. 



 

 

Återrapporteringen i sin helhet 
Återrapporteringen i sin helhet återfinns på www.vgregion.se/vg2020/uppfoljning. Utöver en 
sammanfattande analys finns där bland annat en kortare beskrivning per strategins 32 
prioriterade frågor med exempel på vad som har genomförts och som har betydelse för 
utvecklingen. Under respektive område finns även målen för de prioriterade frågorna 
angivna.  
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Uppföljning - delregionala tillväxtmedel 2020 
Föreliggande rapport syftar till att belysa de delregionala medel som fördelas årligen i 

enlighet med regionutvecklingsnämndens, miljönämndens respektive kulturnämndens 

detaljbudgetar. Rapporten innefattar en genomgång av aktuella underlag, som 

genomförandeplaner, överenskommelser och beviljade delregionala projekt för år 2020. 

Ansvarig för uppföljningen är Katarina Ahlin, enheten samhällsanalys. Rapporten återfinns 

även i Statistik- och analysportalen (www.vgregion.se/analysportalen). Där finns även 

tidigare års uppföljningar vad gäller de delregionala tillväxtmedlen.  

Bakgrund  
Under 2020 har delregionerna tilldelats sammanlagt 52,5 mnkr fördelade på 42,5 mnkr från 

regionutvecklingsnämnden (RUN), 4 mnkr från miljönämnden (MN) och 4 mnkr från 

kulturnämnden (KUN) för projekt. Kulturnämnden tilldelar som tidigare även ytterligare 

medel för deltidstjänst med högst 350 tkr för Göteborgsregionen och 550 tkr för respektive 

kommunalförbund Fyrbodal, Skaraborg och Boråsregionen. Beloppen uppgår till samma 

nivå som föregående år. Någon genomgång av medlen till deltidstjänsterna görs inte i 

denna uppföljning.  

Tabell 1: Delregionala tillväxtmedel från respektive nämnd för år 2020 

Tillväxtmedel 2020 RUN MN KUN  Sammanlagt 

Fyrbodal  8 500 000 1 000 000 1 550 000 11 050 000 

Boråsregionen 8 500 000 1 000 000 1 550 000 11 050 000 

Skaraborg 8 500 000 1 000 000 1 550 000 11 050 000 

Göteborgsregionen     

Göteborgsregionens kommunal-

förbund 2 000 000 400 000  2 400 000 

Business Region Göteborg 15 000 000 600 000  15 600 000 

Kultur- och fritidschefsnätverket   1 350 000 1 350 000 

Totalt 42 500 000 4 000 000 6 000 000 52 500 000 

 

Överenskommelser 2019–2020 
Syftet med överenskommelserna är att formera genomförandet av Västra Götaland 2020 

där även hanteringen av medel regleras. Målet är att under genomförandet stärka 

samverkan mellan parterna för att uppnå ett effektivt, fokuserat och koordinerat 

genomförande. De senaste överenskommelserna om samverkan och finansiering mellan 

Västra Götalandsregionen och respektive delregional aktör avser perioden 2019–2020.  

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

delregionalt ansvariga medfinansierar tilldelade medel enligt finansieringsprincipen, 

kommunerna 50 procent och VGR 50 procent. Vidare ska kommunalförbunden åta sig att 

samverka med medlemskommunerna och andra aktörer i delregionen, med övriga 

kommunalförbund och med Västra Götalandsregionen.  

 

http://www.vgregion.se/analysportalen
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Tabell 2: Nämndspecifika möjliga inriktningar 

Nämnd  Tillväxtmedel ska 

Regionutveckling • användas till tillväxtinriktade insatser i linje med den delregionala 
genomförandeplanen och/eller VG2020. 

• prioritet ska ges till projekt där klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra 
Götaland minskar. 

• av medlen är 1 mnkr öronmärkta för att arbeta med att utveckla en 
delregional samverkan kring kompetensplattformen. 

• principen om motfinansiering är undantaget 500 tkr vilka får användas till 
analys, förstudier och pilotprojekt. För dessa krävs ingen motfinansiering, 
samt att 

• projektmedel som inte har förbrukats kan användas i nya projekt vilket ska 
framgå av rekvisitionen. 

Miljö • användas till tillväxtinriktade insatser i linje med den delregionala 
genomförandeplanen och/eller VG2020. 

• användas till projekt inom fokusområdena i ”Klimat 2030 – Västra Götaland 
ställer om” 

• användas till projekt som följer miljönämndens riktlinjer för projekt. 

Kultur • användas till insatser i linje med den regionala kulturstrategin och den 
delregionala genomförandeplanen. 

• stärka samverkan mellan kultur och övriga tillväxtområden 

• projektmedel som inte har förbrukats ska återbetalas till kulturnämnden 
 

Den delfinansiering som går till en tjänsteperson har till huvudsyfte att: 

• utveckla strukturer och nätverk som länkar samman kommuner, 
kulturliv, näringsliv och det civila samhället,  

• vara en länk mellan den lokala och den regionala nivån för hela 
delregionen 

• samarbeta med koncernavdelning kultur och kulturnämnden i 
olika utvecklingsfrågor 

• stödja det civila samhället och det fria kulturlivet i delregionen 

• utgöra en resurs för genomförande av Västra Götalands regionala 
kulturplan 2016–2019 samt framarbetning och implementering av 
Regional kulturstrategi för Västra Götaland 2020–2023 

• årligen rapportera utvecklingsprocesser och insatser som 
genomförts av tjänsten inom ramen för kulturnämndens stöd 

 

 

I överenskommelsen lyfts även de VG2020-rekommendationer som BHU har pekat ut där 

det finns en potential att nå längre med en närmare samverkan mellan region, 

kommunalförbund, kommun och andra utvecklingsaktörer. Vidare lyfts även att för bästa 

möjliga uppväxling av såväl regionala som kommunala medel bör det vid större strategiska 

insatser undersökas om andra finansieringsverktyg är möjliga, exempelvis nationella 

program eller EU:s fonder och program.  

 

Genomförande 2020 

Rapporten har som tidigare år fokus på det genomförande som skett inom ramen för de 

delregionala tillväxtmedel som Västra Götalandsregionen delegerar till 

kommunalförbunden respektive BRG. Sammanlagt har 91 insatser1 under 2020 

medfinansierats med VGR-medel på 49 469 tkr. Upptagna insatser bedöms sammantaget 

 

1 Baserat på de underlag som inkommit i samband med rekvirering av medel. I denna summering har 
insatserna vid kultur- och fritidschefsnätverket räknats som en.  
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ha en förväntad omslutning på drygt 206 084 tusen kronor. Av de 91 insatserna2 är det 59 

som erhållit medel från regionutvecklingsnämnden, 15 från miljönämnden och 21 från 

kulturnämnden Av projekten är det fyra som har erhållit medel från två nämnder. 

 

Nedanstående figur ger en samlad bild av kommunalförbundens projektbeslut för 2020 av 

de delregionala medlen i relation till områdena i VG2020. Som även tidigare årens 

uppföljningar har visat sker de allra flesta insatser inom områdena som berör 

entreprenörskap och företagande respektive kraftsamling på styrkeområden vilket får 

sättas i relation till att regionutvecklingsnämndens medel är mycket större än de två andra 

nämndernas. Längre fram i rapporten finns motsvarande uppgifter i tabellform nedbrutna 

på respektive kommunalförbund och prioriterad fråga (1–32). En tabell med markering 

vilka prioriterade frågor från VG2020 som ingår i respektive delregions genomförandeplan 

bifogas, se bilaga 1.  

 

Figur 1: Delregionala tillväxtmedel (i tkr) 2020 fördelade på prioriterade områden i VG2020  

 
 
 

 

I figuren nedan ges bilden av beviljade medel för åren 2014–2020. Området Ett gott klimat 

för kreativitet, entreprenörskap och företagande är klart störst och cirka 40 procent av 

medlen har beslutats inom det området. Näst störst är området Internationell 

konkurrenskraft genom kraftsamling på styrkeområden dit cirka 21 procent av medlen 

beslutats.  

 

 

 

2 Medlen till kultur- och fritidschefsnätverket räknas här som en insats. Vad gäller Göteborgsregionen 
redovisas detta i vissa fall i typer av insatser och inte i konkreta projekt. Varje typ av insats, t.ex. 
Företagsutveckling, har räknats som ett projekt.   
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Figur 2: Delregionala tillväxtmedel 2014–2020 (tkr) fördelade på prioriterade områden i VG2020  

 

Nedan följer en sammanställning per delregion. För att följa upp det som lyfts kopplat till 

regionutvecklingsnämnden vad gäller prioritet till projekt för minskade klimatutsläpp från 

fossilbränsle har frågor ställts till respektive delregions kontaktperson för tillväxtmedlen. 

Liknande frågor ställdes även de två föregående åren. Svaren redovisas kortfattat under 

respektive delregions avsnitt i rapporten.  

Boråsregionen 
Av de 32 prioriterade frågorna i VG2020 har Boråsregionen lyft fram nio, som ska vara 

vägledande i delregionala utvecklingsarbetet, dessa återfinns i bilaga 1. 

Kommunalförbundet anges komma att bedriva arbete inom alla de 32 frågorna, på olika 

nivåer, men tillväxtmedlen är inriktade på att främja insatser inom ramen för de nio frågor 

som är utvalda i den delregionala genomförandeplanen. 

Genomförandeplanen utgör det vägledande dokumentet för att styra resurser mot de nio 

prioriterade frågorna. Planen kompletterar de övriga styrdokument som antagits i 

delregionen, exempelvis direktionens prioriteringar och den delregionala kulturplanen. 

Direktionen har beslutat att från och med 2020 införa en ny modell för tilldelning av 

tillväxtmedel utifrån prioriterade insatser. Grunden till prioriterade insatser är en analys av 

näringslivets behov som genomfördes under våren 2019. 

 

Genomförande 2020 
De insatser för tillväxt och regional utveckling som Boråsregionens direktion beviljade 

under 2020 omfattar sammanlagt cirka 39 249 tkr. Av dessa utgör cirka 9 519 tkr 
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tillväxtmedel beslutade i nämnderna regionutveckling, kultur och miljö i samband med 

detaljbudget. Fördelningen per nämnd återfinns i nedanstående tabell och figur.  

Insatserna består av 28 beslut varav 21 med medel från regionutvecklingsnämnden, 3 från 

miljönämnden och 4 från kulturnämnden. Se bilaga 2 för en komplett lista över projekt.  

Nedanstående figur och tabell visar hur insatserna under 2020 fördelas enligt de 

prioriterade områdena respektive frågorna i VG2020. I figuren anges beslutade 

tillväxtmedel medan i tabellen anges såväl tillväxtmedel från berörda nämnder som den 

angivna totala omslutningen i projekten. 

Figur 3: Beslutade tillväxtmedel i Boråsregionen 2020 – fördelat på prioriterat område i VG2020  

 

 

Flest medel fördelas till insatser inom området entreprenörskap. Som lyftes ovan var 9 av 

32 prioriterade frågor i VG2020 med i genomförandeplanen. Dessa nio frågor fördelas i 

sex prioriterade områden i VG2020. Inga medel har fördelats till projekt som 

kategoriserats inom områdena Internationell konkurrenskraft genom kraftsamling på 

styrkeområden, Bryta utanförskap och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv 

samt Ansvarsfull och hållbar konsumtion då dessa inte ingår i genomförandeplanen för 

Boråsregionen.  

Tabellen nedan visar hur insatserna under 2020 fördelas enligt de prioriterade frågorna i 

VG2020, såväl tillväxtmedel från berörda nämnder som den angivna totala omslutningen i 

projekten. 
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Tabell 4: Beslutade tillväxtmedel i Boråsregionen 2020 och beräknad total projektomslutning – fördelat 
på prioriterad fråga i VG2020 

Medel fördelat utifrån primärfråga  

Tillväxt-
medel 
RUN 

Tillväxt-
medel 

MN 

Tillväxt-
medel 
KUN 

Förväntad 
projekt-
kostnad 

En ledande kunskapsregion     

1. Stimulera ökat entreprenörskap  2 635 000   19 300 000 

3. Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag 2 582 375   7 946 390 

En region för alla     

16. Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att 
möta framtidens kompetensbehov  1 360 000   5 045 000 

20. Utveckla en regional framtidsbild som stödjer hållbar 
utveckling i Västra Götaland 141 000   141 000 

En region där vi tar globalt ansvar     

23. Göra Västra Götaland till ett föredöme och en testarena för 
hållbar landsbygdsutveckling och samspelet mellan stad och 
land 60 000 1 000 000  2 630 000 

24. Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt 
via affärsdriven miljöutveckling 59 000   59 000 

En region som syns och engagerar     

27. Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela 
Västra Götaland 120 000  1 000 000 2 639 977 

30. Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på 
att stärka besöksnäringen 561 734   1 487 758 

Summa 7 519 109 1 000 000 1 000 000 39 249 125 

 

 

Nedanstående figur visar den totala finansieringsbilden i de projekt som tilldelats 

delregionala tillväxtmedel under 2020 i Boråsregionen. 

 
Figur 4: Medfinansiering (tkr) i Boråsregionens beslut om tillväxtmedel 2020 

 
 

För två av insatserna som erhållit delregionala tillväxtmedel anges även annan 

medfinansiering från Västra Götalandsregionen. Totalt handlar det om 520 tkr utöver de 
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delregionala tillväxtmedlen. De två projekt som har annan VGR-medfinansiering är 

Fossilfri Boråsregion respektive HÅLL UT! inom VG2020-tema En region där vi tar 

globalt ansvar och där den övriga VGR-finansieringen kommer från miljönämnden.  

Som lyfts tidigare anges i överenskommelsen att man bör undersöka möjligheten om andra 

finanseringsverktyg än regionala och kommunala medel är möjliga. Som exempel nämns 

nationella program och EU:s fonder och program. En av de beviljade insatserna har 

sammanlagt erhållit 14 mnkr från övriga statliga aktörer och EU. Detta motsvarar cirka 35 

procent av den totala medfinansieringen för Boråsregionens beslut om tillväxtmedel 2020.  

 

För hela VG2020-perioden 2014–2020 har sammantaget 123 insatser3 erhållit delregionala 

tillväxtmedel med 56 760 tkr. Den totala omslutningen förväntas uppgå till 282 216 tkr. I 

figuren nedan framgår att den största delen av medlen har gått till området Ett gott klimat 

för kreativitet, entreprenörskap och företagande.  
 
Figur 5: Tillväxtmedel (tkr) Boråsregionen fördelat per prioriterat område 2014–2020 

 
 

Prioritet till projekt där klimatutsläpp från fossilbränsle minskar 
Från och med 2018 finns det med i överenskommelsen för regionutvecklingsnämndens 

medel att prioritet ska ges till projekt där klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra 

Götaland minskar. Frågor har ställts både 2018, 2019 och 2020 om hur detta har hanterats.  

Vad gäller 2020 anges från kommunalförbundet att Boråsregionen har fortsatt att bedriva 

projektet Hållbar Framtid Sjuhärad – Miljöstrategisk samverkan, som i sin tur har lett till 

två separata satsningar som bidrar till att minska klimatutsläppen.  

 

På frågan om projekt som drivits under 2020 och som kommunalförbundet särskilt vill 

lyfta kopplat till minskade klimatutsläpp från fossilbränsle lyfts projektet ”Fossilfri 

Boråsregion” fram. Projektet arbetar med omställningen mot fossilfria drivmedel med 

 

3 De projekt som har fått beslut per år men som är ett och samma räknas här som ett projekt.  
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fokus på laddinfrastruktur, vätgas och biogas. Under 2020 har projektet startat upp med en 

stor förankring i alla medlemskommuner. Projektet har initierat månadswebinarier för att 

öka kunskapen om frågor kring fossilfrihet, vilket anges ha varit mycket uppskattat där 

respektive webinarium har haft i snitt 50 deltagare.   

 

Som svar på frågan om någon särskild satsning gjorts under 2020 anger Boråsregionen att 

de inte haft ytterligare medel att utlysa under 2020 och har därför inte gjort någon särskild 

satsning mot aktörer som skulle kunna driva projekt där klimatutsläpp från fossilbränsle 

minskar. Arbetet med projektet ”Fossilfri Boråsregion” anges vara den satsning som 

bedrivits med mest fokus på omställningen kring fossilbränsle och där månadswebinarier 

har varit den aktivitet som nått ut till kommuner och kommunala bolag, som skulle kunna 

bedriva framtida projekt.  

På frågan om det förekommit några särskilda hinder eller svårigheter med att ta sig an 

frågan lyfter kommunalförbundet att året varit speciellt främst på grund av 

coronapandemin och att majoriteten av alla projekt har påverkats av Covid-19.  

Som exempel nämns besöksnäringsprojektet Hemester med målsättningen att arbeta med 

alternativa resor genom att uppmuntra besökare att resa fossilfritt (bland annat genom att 

öka resorna med kollektivtrafik). I och med rådande restriktioner anges att detta inte gått 

att uppnå. Vidare anges att arbetet med framtagandet av en ny överenskommelse mellan 

kommunalförbunden och VGR också har påverkat situationen, utifrån att 

överenskommelsen är vägledande för det framtida arbetet.  

 

Koppling till kulturstrategin 
För de projekt som har erhållit delregionala medel från kulturnämnden ska även koppling 

till kulturstrategin anges. I underlaget från kommunalförbundet används de riktlinjer som 

finns för att konkretisera de fem strategiska områdena i kulturstrategin.  
 
Tabell 4: Kulturprojekt fördelat på områden i kulturstrategin  

Projekt Strategiska områden 

Moving Out / Borås Konstmuseum 
Vidga deltagandet, Gynna nyskapande, Utveckla kapaciteter, Öka 
internationaliseringen 

Skimmer och härvor i Viskans 
vatten och marker / Rydals 
museum (Marks kommun) 

Vidga deltagandet, Gynna nyskapande, Utveckla kapaciteter 

Art Center Sjuhärad – Hållbarhet, 
innovation, inkludering / Teater nu  

Vidga deltagandet, Gynna nyskapande, Utveckla kapaciteter, Nyttja tekniken 

Gränsbygd Sjuhärad / Ulricehamns 
kommun 

Vidga deltagandet, Gynna nyskapande, Utveckla kapaciteter, Nyttja tekniken 

 
Fyrbodal 
Av de 32 prioriterade frågorna i VG2020 har Fyrbodal lyft fram tjugo stycken som 

bedömts vara särskilt angelägna att genomföra för att kunna uppnå en gynnsam utveckling 

av delregionen. I genomförandeplanen framgår vilka områden som prioriteras.  

Genomförande 2020 
Under 2020 omsluter de insatser som Fyrbodal direktion fattat beslut om sammanlagt cirka 

74 124 tkr i insatser för tillväxt och regional utveckling. Av dessa utgör cirka 10 450 tkr 
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tillväxtmedel beslutade i nämnderna regionutveckling, kultur och miljö i samband med 

detaljbudget. Fördelningen per nämnd återfinns i tabell 6.  

Antal beslut för 2020 uppgår till 38, varav 22 avser medel från regionutvecklingsnämnden, 

7 från miljönämnden, 12 från kulturnämnden. Tre insatser har medel från två nämnder. Se 

bilaga 2 för en komplett lista över projekt. 

 
Figur 5: Beslutade tillväxtmedel i Fyrbodal 2020 – fördelat på prioriterat område i VG2020  

 

 

Flest medel går till området livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft. 

Därefter kommer området som rör entreprenörskap och företag.  

I tabellen nedan framgår att medlen till området livslångt lärande för ökad delaktighet och 

konkurrenskraft främst går till de prioriterade frågorna Stärka möjligheterna till 

kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer respektive 

Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta framtidens kompetensbehov.  

Tabell 6: Beslutade tillväxtmedel i Fyrbodal 2020 och beräknad total projektomslutning – fördelat på 

prioriterad fråga i VG2020 

Medel fördelat utifrån primärfråga  
Tillväxtmedel 

RUN 
Tillväxtmedel 

MN 
Tillväxtmedel 

KUN 

Förväntad 
projekt-
kostnad 

En ledande kunskapsregion     

1. Stimulera ökat entreprenörskap   521 875 75 000  2 250 750 

3. Främja konkurrenskraftiga små och 
medelstora företag 1 577 000 355 000  20 233 620 



 

12 

  

6. Utveckla test- och demonstrationsarenor 
där nya idéer omsätts till praktik 1 525 000 75 000  3 550 0004 

En region för alla     
15. Stärka möjligheterna till 
kompetensförsörjning och livslångt lärande i 
företag och organisationer 2 152 750   7 090 500 

16. Utveckla samordning inom 
utbildningssystemet för att möta framtidens 
kompetensbehov 866 000   1 466 000 

En region där vi tar globalt ansvar     
23. Göra Västra Götaland till ett föredöme och 
en testarena för hållbar landsbygdsutveckling 
och samspelet mellan stad och land  225 000  450 000 

25. Driva frågan om resurseffektiv konsumtion 
och kommunicera hållbara värderingar  270 000  21 600 000 

En region som syns och engagerar     
27. Främja en aktiv och nyskapande 
kulturregion för alla i hela Västra Götaland 37 500  777 500 9 055 900 

30. Satsa på internationell mötesindustri, 
evenemang och på att stärka besöksnäringen 225 875  217 500 4 689 797 

32. Locka investeringar och nyetableringar till 
Västra Götaland 1 500 000   3 683 632 

Övergripande5 44 000  5 000 54 000 

Summa 8 450 000 1 000 000 1 000 000 74 124 199 

 

 

Nedan återfinns en figur där övriga medfinansiärer framgår. 

I 9 av de 38 insatserna finns även annan medfinansiering från Västra Götalandsregionen. 

Dessa medel kommer in som övriga VGR i figuren nedan.  

Det handlar om insatserna Kunskapslyft Industri Fyrbodal, Medarbetarövertagande vid 

ägarskifte, Strategisk kompetensförörjning, Fyrbo Turbo, Platåbergens Geopark 2021–

2023, Förstudie Biosfärområde Bohuskust, Processledning omställningskontor Strömstad, 

Pilotprojekt Dansens dag 2021 – Humanography samt eDit förstudie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Insatsen Innovationsmiljö för hållbara material, vid Wargöns Innovation AB pågår 2019–2022, med 
en total budget på 22 mnkr. Beloppen för insatsen, utöver de årsvisa delregionala tillväxtmedlen, 
ingick i föregående års uppföljningsrapport och är därför inte med i denna sammanställning vad gäller 
förväntad total projektkostnad (tabell 6) respektive medfinansiering (figur 7). 
5 Avser insatsen Kvalitetssäkring av DRUM-medelshantering och anges beröra samtliga områden. 
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Figur 7: Medfinansiering (tkr) i Fyrbodals beslut om tillväxtmedel 2020 

  
 

Större delen av medfinansieringen inom gruppen övrigt offentligt gäller projektet 

Bioeconomy regions in Scandinavia som drivs av Fyrbodals kommunalförbund.  

Medfinansiering från Västra Götalandsregionen utöver de delregionala tillväxtmedlen 

uppgår till 11 000 tkr. Finansiering från EU samt från övriga statliga aktörer uppgår till 

4 600 tkr. De insatser som erhållit EU-finansiering anges vara Medarbetarövertagande vid 

ägarskifte där Coompanion Fyrbodal är projektägare samt Hållbar besöksnäring i Väst 

med projektägare Fyrbodals kommunalförbund. I kategorin Övrigt statligt ingår till 

exempel Platåbergens Geopark 2021–2023.   

 

I figuren nedan framgår hur tillväxtmedlen i Fyrbodal har fördelats per prioriterat område 

VG2020. Sedan 2014 har sammantaget cirka 187 insatser6 i Fyrbodal erhållit delregionala 

tillväxtmedel med 70 530 tkr. Den totala omslutningen förväntas uppgå till 476 804 tkr.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 De projekt som har fått beslut per år men som är ett och samma räknas här som ett projekt.  
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Figur 8: Tillväxtmedel (tkr) Fyrbodal 2014–2020 fördelat per prioriterat område VG2020 

 
 
 

Prioritet till projekt där klimatutsläpp från fossilbränsle minskar 
På frågan om hanteringen i samband med att det i överenskommelsen 2018 respektive 

2019 och 2020 för regionutvecklingsnämndens medel finns med att prioritet ska ges till 

projekt där klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland minskar, anger Fyrbodal 

att en stor del av tillväxtmedlen från regionutvecklingsnämnden går till att avtalet med 

Innovatum Science Park som driver flera projekt som fokuserar på utmaningar inom 

energi, bioekonomi och hållbar industri.  

Några exempel är projekt som stöttar utbyggnaden av ladd-infrastruktur, utvecklingen av 

förutsättningar för framtidens fossilfria flyg samt testbädd för SMF och storföretag för en 

mer automatiserad och digitalt uppkopplad tillverkning. Fyrbodal anger också att 

Innovatum Science Park har tät samverkan med Energikontor Väst och Fyrbodals 

utvecklingsnoder Wargön Innovation, Mötesplats Steneby, Kristineberg med Tjärnö och 

Sotenäs symbioscenter.  

Fyrbodals kommunalförbunds avdelning ”Affärsdriven miljöutveckling” 

(VGR/miljönämnden medfinansierar via den s.k. miljömiljonen) anges också samverka i 

hög grad med Innovatum inom fokusområdet Hållbara transporter. 

 

Under 2020 har projektet ”Tur och Retur” som handlar om hållbar mobilitet avslutats. 

Miljönämnden, VGR, har medfinansierat projektet. Projektet har fått stor uppmärksamhet i 

Fyrbodals kommuner samt i press och media, vilket anges ha bidragit till att 

förbundsdirektionen pekat ut mobilitet på landsbygd som ett prioriterat område i arbetet 

med den regionala infrastrukturplanen. 

Fyrbodal anger vidare att under 2020 har projektet ”Fossilfri gränsregion” fortsatt arbeta 

för att 39 kommuner ska nå målet om fossilfria transporter senast 2030. Projektet avslutas 
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årsskiftet 2021/2022 och Fyrbodal anger här ett stort behov av att fortsätta arbetet inom 

området för att driva på omställningen.  

Fyrbodal uppger att det inte direkt förekommit några särskilda hinder/svårigheter med att 

ta sig an frågan tack vare satsningen ”Affärsdriven miljöutveckling” och avtalet med 

Innovatum Science Park. Dock anges att det finns en förväntan från aktörer inom det 

företagsfrämjande systemet att få årliga bidrag till traditionellt stöd för nyföretagande och 

affärsutvecklingsrådgivning och att det upplevs svårt att få dem att ställa om sina 

verksamheter så att deras insatser riktas mot grön omställning. Fyrbodal anger också att de 

inte haft tillräckligt med fria medel för att en ny utlysning. Fyrbodal lyfter vidare önskemål 

om att verksamhetsbidragen till det företagsfrämjande systemet innefattar krav på 

omställning på olika sätt samt att VGR skulle kunna anordna kompetensutveckling till 

aktörerna så att de kan integrera grön omställning i sina processer.   

 
 

Koppling till kulturstrategin 
Den koppling till kulturstrategin som lyfts för de projekt som har erhållit delregionala 

medel från kulturnämnden är utifrån de riktlinjer som finns för att konkretisera de fem 

strategiska områdena. Se tabellen nedan för mer information.  

Tabell 6: Kulturprojekt fördelat på följande områden i kulturstrategin 

Projekt / projektägare Koppling till kulturstrategin/kulturplanen 

Platåbergens Geopark 2021–2023 / 
Grästorps kommun 

Ett vidgat deltagande, Gynna nyskapande, Nyttja kapaciteter 

Covid-19 anpassad cirkuskonst för barn och 
unga i Fyrbodal / Reinos vänner – Bohusläns 
Cirkussällskap 

Ett vidgat deltagande, gynna nyskapande, Utveckla kapaciteter, Nyttja 
tekniken 

Innovationskapacitet för landsbygd – 
förstudie för utveckling av 
innovationsplattform Dalsland / Not Quite  

Gynna nyskapande, Utveckla kapaciteter 

Förstudie: Dans för hälsa/ Danspoolen, 
Vänersborgs kommun 

Ett vidgat deltagande, Gynna nyskapande, Utveckla kapaciteter 

Förstudie: Gestaltad livsmiljö i Fyrbodal / 
Fyrbodals kommunalförbund 

Gynna nyskapande, Utveckla kapaciteter 

Förstudie: Pilotprojektet Flätan / 
Kulturskolan, Uddevalla kommun 

Ett vidgat deltagande, Gynna nyskapande 

Pilotprojekt Dansens dag 2021 - 
Humanography / Dance remainings, ideell 
förening 

Ett vidgat deltagande, Gynna nyskapande, Utveckla kapaciteter 

Kartläggning KKN-branscherna i Fyrbodal / 
Fyrbodals kommunalförbund 

Gynna nyskapande, Utveckla kapaciteter 

Kartläggning Kulturverket Vårvik / 
Trollhättan Stad 

Gynna nyskapande, Utveckla kapaciteter 

Hållbar besöksnäring i Väst / Fyrbodals 
kommunalförbund 

Gynna nyskapande, Utveckla kapaciteter 

Sömnadsförmedlingen / Not Quite Ett vidgat deltagande, Utveckla kapaciteter 

Kvalitetssäkring av DRUM-
medelshanteringen / Fyrbodals 
kommunalförbund 

Övergripande 
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Skaraborg 
Den aktuella genomförandeplanen för Skaraborg avser perioden 2017–2020. Det lyfts att 

samtliga 32 prioriterade frågor i Västra Götaland 2020 är viktiga för utvecklingen i 

Skaraborg.  

Av de 32 prioriterade frågorna i VG2020 har Skaraborg sedan valt att lyfta fram och 

fokusera på 20 frågor som ska vara vägledande för det delregionala utvecklingsarbetet 

2017–2020, dessa återfinns i bilaga 1. De tjugo frågorna återfinns inom samtliga fyra 

tematiska områden i VG2020; En ledande kunskapsregion, En region för alla, En region 

där vi tar globalt ansvar samt En region som syns och engagerar. De frågor som lyfts fram 

i Skaraborgs genomförandeplan anges vara där man vill få till stånd en kraftfull kommun- 

och sektorsövergripande samverkan. Det är frågor som skapar mervärde för Skaraborg men 

som inte bedöms kunna lösas enbart på kommunal, nationell eller regional nivå.  

Genomförande 2020 
Förväntad omslutning för de insatser som tillväxtutskottet beslutade om under 2020 

uppgick till cirka 54 493 tkr. Av dessa utgör 10 500 tkr tillväxtmedel beslutade i 

nämnderna regionutveckling, kultur och miljö i samband med detaljbudget. Fördelningen 

per nämnd återfinns i tabell 7.  

Insatserna består av 16 beslut om projektstöd, varav 11 från regionutvecklingsnämnden, 

två medfinansieras av miljönämnden respektive fyra från kulturnämnden. En insats 

medfinansieras av två nämnder.  

 
Figur 9: Beslutade tillväxtmedel i Skaraborg 2020 fördelat på prioriterat område i VG2020  
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Klart dominerande vad gäller beslutade medel är området Ökat utbyte med omvärlden följt 

av Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande respektive Ansvarsfull 

och hållbar konsumtion. I tabellen nedan framgår att medlen inom ökat utbyte med 

omvärlden främst går till frågan om att locka investeringar och nyetableringar till Västra 

Götaland. Inom området som avser ansvarsfull och hållbar konsumtion är det projektet 

Catalyst för smart och hållbar industri som erhållit medlen.  

 

Tabell 7: Beslutade tillväxtmedel i Skaraborg 2020 och beräknad total projektomslutning – fördelat på 

prioriterad fråga i VG2020 

Medel fördelat utifrån primärfråga  
Tillväxtmedel 

RUN 
Tillväxtmedel 

MN 
Tillväxtmedel 

KUN 

Förväntad 
projekt-
kostnad 

En ledande kunskapsregion     
2. Skapa förutsättningar för att förverkliga 
idéer och starta företag 561 002   7 122 004 

3. Främja konkurrenskraftiga små och 
medelstora företag 1 250 622 97 583  2 696 410 

6. Utveckla test- och demonstrationsarenor 
där nya idéer omsätts till praktik 1 287 677   3 524 629 

En region för alla     

10. Öka samverkan mellan eftergymnasial 
utbildning och arbetslivet 197 701   197 701 

15. Effektiv kompetensförsörjning och 
livslångt lärande i företag och organisationer 1 008 400   2 016 800 

En region där vi tar globalt ansvar  
 
    

25. Driva frågan om resurseffektiv konsumtion 
och kommunicera hållbara värderingar 750 000 902 417  23 629 489 

En region som syns och engagerar     

27. Främja en aktiv och nyskapande 
kulturregion för alla i hela Västra Götaland   1 000 000 4 368 771 

30. Satsa på internationell mötesindustri, 
evenemang och på att stärka besöksnäringen 642 299   1 337 299 

32. Locka investeringar och nyetableringar till 
Västra Götaland 3 000 000   9 600 000 

Summa 8 697 701 1 000 000 1 000 000 54 493 103 

 

 

 

Nedan återfinns en figur där övriga medfinansiärer framgår.  

I fyra av de 16 insatserna finns även annan medfinansiering från Västra 

Götalandsregionen. Dessa medel kommer in som övriga VGR i figuren nedan.  

 

De fyra insatserna är Catalyst för smart och hållbar industri (IDC West Sweden), förstudie 

Trämanufaktur industriell utveckling och design (Innovatum AB), Etableringssamverkan i 

Skaraborg (Skaraborgs kommunalförbund) och Science Park Skövde start up (Science 

Park Skövde AB). 
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 Figur 10: Medfinansiering (tkr) i Skaraborgs beslut om tillväxtmedel 2020 
 

 
 
 
 
 

För Skaraborg är det totalt cirka 17 500 tkr som avser medfinansiering från Västra 

Götalandsregionen utöver de delregionala tillväxtmedlen.  

 

Vad gäller att erhålla andra finansieringsverktyg har man i satsningarna lyft 9 825 tkr från 

EU. Detta motsvarar cirka 18 procent. Den satsning som angetts erhålla EU-medel är 

projektet Catalyst för smart och hållbar industri som drivs av IDC West Sweden AB. 

Detta projekt har även erhållit drygt 60 procent av de regionala VGR-medlen utöver 

tillväxtmedlen (10 500 tkr av 17 499 tkr) i figuren ovan.  

 

För åren 2014–2020 som VG2020 pågått har sammantaget 142 insatser7 erhållit 

delregionala tillväxtmedel med 70 700 tkr. Den totala omslutningen förväntas uppgå till 

482 061 tkr. I figuren nedan visas fördelningen utifrån prioriterat område.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 De projekt som har fått beslut per år men som är ett och samma räknas här som ett projekt. 
Sammanslagningen baseras på projekttitel vilket innebär att en viss osäkerhet kan finnas.  
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Figur 11: Tillväxtmedel (tkr) Skaraborg fördelat per prioriterat område 2014–2020 

 
 
 

 

Prioritet till projekt där klimatutsläpp från fossilbränsle minskar 
Angående det som var nytt i överenskommelsen 2018 för regionutvecklingsnämndens 

medel, att prioritet ska ges till projekt där klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra 

Götaland minskar, har frågor ställts till Skaraborgs kommunalförbund.  

 

Kommunalförbundet lyfter att de i sitt arbete utgått från VG2020 och genomförandeplanen 

Skaraborg (med 19 av 32 prioriterade områden) samt kulturstrategi VG, och att den nya 

regionala utvecklingsstrategin 2030 som styrande dokument har hållbarhet/AGENDA2030 

än mer i fokus. 

Kommunalförbundet anger vidare att dialog har förts med olika projektägare där 

hållbarhet, cirkulära affärsmodeller och omställning har varit i fokus. Inom 

fordonsindustrin har beslut tagits för att satsa på elektriska drivlinor som på sikt leder till 

mindre utsläpp. Skaraborgs kommunalförbund anger också att de engagerat sig i olika 

frågor/projekt som på sikt bidrar till minskade utsläpp av fossilbränsle, till exempel kopplat 

till elektrifiering/tunga transporter.  

Som svar på frågan om projekt som drivits under 2020 och som de särskilt vill lyfta 

kopplat till minskade klimatutsläpp från fossilbränsle nämner kommunalförbundet 

projektet KomiLand som fått uppmärksamhet nationellt. Projektet har inriktning på 

fullskaleförsök kring kombinerade mobilitetstjänster på landsbygder. Projektet består av tre 

delar; lokal mobilisering, teknisk plattform och olika mobilitetslösningar. Dock har man 
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inte kunnat testa det skarpt ordentligt på grund av pandemin. Skaraborgs 

kommunalförbund lyfter vidare att de har gett bifall till ett fortsättningsprojekt (som 

inväntar svar från övriga finansiärer) med start till hösten samt att de också arbetar med 

elförsörjningsfrågan i ett projekt som heter BEKS (kopplat till elnätskapacitet). 

 

På frågan om det funnits särskilda svårigheter med att ta sig an frågan anger 

kommunalförbundet inte några särskilda svårigheter utan lyfter att frågan är högaktuell och 

att det är större fokus på frågan nu än det var för till exempel 3–4 år sedan, och att det nu 

finns mer medel att söka, till exempel genom Klimatklivet. Skaraborg lyfter även VGR:s 

arbete med KLIMAT 2030, som anses bidra till ökat fokus bland kommunerna. 

Skaraborgs kommunalförbund lyfter att de märker att fokus på frågan om klimatneutrala 

transporter har ökat kraftigt i näringslivet, vilket också är en faktor när det gäller 

etableringar, till exempel att gods kan transporteras med järnväg istället för lastbil. Att 

kunna erbjuda klimatneutrala transporter uppges vara en konkurrensfördel för att locka nya 

etableringar. 

 
 

Koppling till kulturstrategin 
I tabellen nedan beskrivs kopplingen till kulturstrategin och kulturplanen för de projekt 

som Skaraborgs kommunalförbund tilldelat medel. 

Tabell 8: Kulturprojekt - koppling till kulturstrategin/kulturplanen.  

Projekt / projektägare Koppling till kulturstrategin/kulturplanen 

Kulturarv och spelteknologi i 
Skaraborg 2.0 / Högskolan i 
Skövde 

Ett vidgat deltagande, Utveckla kapaciteter, Nyttja tekniken 

Location Skaraborg / Karlsborgs 
utvecklingsbolag AB 

Ett vidgat deltagande, Utveckla kapaciteter, Nyttja tekniken 

Skaraborgs öppna 
ungdomsverksamhet 2019 / 
Skaraborgs kommunalförbund 

Ett vidgat deltagande, Utveckla kapaciteter 

Västra Götaland sjunger / Vara 
konserthus AB 

Ett vidgat deltagande, Utveckla kapaciteter, Nyttja tekniken 

 

Göteborgsregionen 
Som tagits upp i tidigare årens uppföljningar ser fördelningen av medel något annorlunda 

ut i Göteborgsregionen jämfört med övriga delregioner. Medlen från 

regionutvecklingsnämnden och miljönämnden fördelas mellan Göteborgsregionens 

kommunalförbund och Business Region Göteborg. Vad gäller kulturnämndens medel går 

dessa till kultur- och fritidschefsnätverket vilket är ett nätverk som består av kultur- och 

fritidschefer inom Göteborgsregionens 13 kommuner med fokus på utvecklingsfrågor och 

samverkan kring kultur och fritid. 

För Göteborgsregionen utgörs genomförandeplanen av fyra politiskt antagna dokument. 

Det är:  

• Budget och verksamhetsinriktning för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

• Verksamhetsplan för Business Region Göteborg (BRG) 

• Mål- och strukturdokumentet Hållbar tillväxt  

• Strukturbild för Göteborgsregionen 
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Dessa fyra dokument ligger till grund för arbetet i Göteborgsregionen där Hållbar tillväxt 

är en gemensam strategi för GR och BRG som ska lägga en grund för det gemensamma 

arbetet till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa.  

För Kultur- och fritidschefsnätverket ska arbetet ske i enlighet med antagen handlingsplan.  

Genomförande 2020 
Sammantaget gick 19 000 tkr till Göteborgsregionen under 2020. Medlen fördelas enligt 

följande; 2 400 tkr till Göteborgsregionens kommunalförbund, 15 600 tkr till BRG och 

1 000 tkr till kultur- och fritidschefsnätverket. Fördelningen per nämnd återfinns i 

nedanstående tabell. Som angavs i inledningen av rapporten har Göteborgsregionen angett 

att deras genomförandeplan fokuserar på alla prioriterade frågor i VG2020. De 

delregionala tillväxtmedlen går dock enbart till vissa av de prioriterade frågorna.   

Figur 12: Beslutade tillväxtmedel i Göteborgsregionen 2020 – fördelat på prioriterat område i VG2020  

 

 
 

Som figuren ovan visar går störst andel medel till området som avser kraftsamling på 

styrkeområden, följt av området för entreprenörskap. Detta hänger samman med att BRG 

erhåller drygt 80 procent av de delregionala tillväxtmedlen.  

Tabell 9: Beslutade tillväxtmedel i Göteborgsregionen 2020 och beräknad total projektomslutning – 
fördelat på prioriterad fråga i VG2020 

Medel fördelat utifrån primärfråga  
Tillväxtmedel 

RUN 
Tillväxtmedel 

MN 
Tillväxtmedel 

KUN 

Förväntad 
projekt-
kostnad 

En ledande kunskapsregion     

1. Stimulera ökat entreprenörskap  6 208 015   13 633 555 

5. Positionera internationellt 
konkurrenskraftiga forsknings- och 
innovationsmiljöer 8 791 985 600 000  18 783 969 

En region för alla     

12. Lösa urbana utmaningar i de större 
städerna 900 000   1 800 000 
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15. Stärka möjligheterna till 
kompetensförsörjning och livslångt lärande i 
företag och organisationer  25 000  50 000 

16. Utveckla samordning inom 
utbildningssystemet för att möta framtidens 
kompetensbehov 1 100 000   2 200 000 

En region där vi tar globalt ansvar     

25. Driva frågan om resurseffektiv konsumtion 
och kommunicera hållbara värderingar  375 000  750 000 

En region som syns och engagerar     

27. Främja en aktiv och nyskapande 
kulturregion för alla i hela Västra Götaland    1 000 000* 1 000 000 

Summa 17 000 000 1 000 000 1 000 000 38 217 524 

*Underlaget från nätverket baseras på Genomförandeplanen samt deras inriktning. Deras insatser kan även beröra andra prioriterade frågor, t.ex. fråga 28.  

När det gäller Business Region Göteborgs (BRG) insatser berör dessa tema En ledande 

kunskapsregion. Inom En ledande kunskapsregion har insatser inriktade på såväl 

företagsutveckling som kluster- och innovation/branschutveckling ägt rum liknande 

tidigare år.  

Göteborgsregionens kommunalförbund har drivit fyra insatser medfinansierade med 

tillväxtmedel. Tre av insatserna berör områden inom VG2020-temat En region för alla 

medan en insats rör temat En region där vi tar globalt ansvar.  

I figuren nedan framgår övriga medfinansiärer. Utöver kommunal finansiering är det 

insatserna som drivs av BRG där privat medfinansiering tagits upp.  

 

Figur 14: Medfinansiering i Göteborgsregionens beslut om tillväxtmedel 2020 

 

 

 

Då stödet till Göteborgsregionen till största del används i verksamhet som genomförs vid 

GR alternativt BRG är det inte på samma sätt möjligt, som för övriga delregioner, att 

summera antal projekt för perioden 2014–2020. Vad gäller till exempel BRG har 

regionutvecklingsnämndens medel gått till förstudier/tillväxtanalyser och 

omvärldsbevakning, kluster och innovation samt företagsutveckling. I rapporten när totalt 
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antal projekt anges har varje typ av insats, till exempel företagsutveckling, räknats som ett 

projekt.  

Som framgår i figuren nedan är det för perioden 2014–2020 flest medel som gått till 

området Internationell konkurrenskraft genom kraftsamling på styrkeområden följt av 

området Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande. Detta förstärks 

också i och med att Göteborgsregionens kommunalförbund inte erhöll några medel 2014.  

Sedan 2014 har delregionala tillväxtmedel gått till alla områden utom Tillgång till 

kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet.  

Figur 13: Tillväxtmedel Göteborgsregionen (tkr) fördelat per prioriterad fråga 2014–2020  

 
 
 

Prioritet till projekt där klimatutsläpp från fossilbränsle minskar 
Vad gäller frågan om att prioritet ska ges till projekt där klimatutsläppen från fossilbränsle 

i Västra Götaland minskar, har Göteborgsregionens kommunalförbund angett att de driver 

flera projekt inom området men att de finansieras med andra medel än tillväxtmedlen. 

 

BRG anger att de, liksom tidigare år, inom avdelning Kluster & Innovation:s verksamhet 

prioriterar projekt och initiativ som bidrar till att minska användningen av fossila bränslen 

samt minskad miljö- och klimatpåverkan.  

BRG lyfter att de under de två senaste åren, delvis med stöd av de delregionala 

tillväxtmedlen i olika skeenden, har initierat och utvecklat olika initiativ.  

Exempel på projekt är t ex Gothenburg Green City Zone (utsläppsfritt till 2030 från 

person- och godstransporter i geografisk zon i centrala delar av Gbg), omställningen till ett 

elektrifierat transportsystem i hela Göteborg, återbruk väst (cirkulära flöden och 

återbruksvärdekedjan inom byggsektorn), cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar 

och utveckling av multifunktionella växthus som ska knyta lokala producenter närmare 

kund, taxiprojekt med induktiv laddning av elbilar, innovationslabb för att möta agenda 

2030-målen m.fl.  
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BRG anger vidare att de under pandemi-året 2020, då det inte var möjligt att ta emot några 

internationella delegationer/kunder till miljöteknikföretagen, har satsat på att utveckla VR-

turer för ändå kunna visa upp företagens lösningar gentemot en global marknad. VR-

turerna förväntas bli fler då de också bidrar till att minska flygresorna.  

BRG lyfter också att de är en del av arbetet med ”Region-el” för att ta fram en regional 

ladd-infrastruktur. I uppdraget anger BRG även att de har tät samverkan med 

Göteborgsregionens kommunalförbund och deras olika nätverk för att driva frågor i ett 

större regionalt sammanhang. BRG lyfter också att de inom ramen för deras 

elektrifieringsuppdrag har initierat en satsning på ladd-infrastruktur för fritidsbåtar där 

samverkan sker med aktörer i Danmark och Norge. Under 2020 drev BRG även ett projekt 

för att hjälpa alla byggande delar av Göteborg stads organisation med att gemensamt arbeta 

fram möjliga krav att ställa vid inköp av utsläppsfria bygg- och anläggningsmaskiner vid 

entreprenader. Rekommendationer är framtagna och tillämpas nu i några piloter, t ex 

entreprenader i Göteborgs Hamn. BRG anger även att de är involverade i satsningar som 

rör vätgasutvecklingen i samverkan med parterna i STRING (Hamburg – Oslo). 

På frågan om det funnits särskilda svårigheter med att ta sig an frågan tar BRG upp att för 

att lyckas med en omställning till fossilfritt och utsläppsfritt till 2030 krävs bred samverkan 

med alla kommuner och att kommunerna ställer krav i alla sina upphandlingar så att 

marknaden ställer om och fler fordon finns tillgängliga. Många kommuner upplevs vilsna i 

hur krav kan ställas i upphandlingar både vad gäller fordon och transporter. 

 

Koppling till kulturstrategin  
I Göteborgsområdet erhåller kultur- och fritidschefsnätverket medlen.  

 



 

 

 

Bilaga 1: Prioriterade frågor per genomförandeplan  

 Sjuhärad Fyrbodal Skaraborg 
Göteborgs-

regionen 

EN LEDANDE KUNSKAPSREGION     

Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och 

företagande 
    

1. 1. Stimulera ökat entreprenörskap  X X X X 

2. 2. Skapa förutsättningar för att förverkliga idéer och starta 
företag  X X X 

3. 3. Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag X X X X 

Internationell konkurrenskraft genom kraftsamling på 

styrkeområden 
    

4. 4. Attrahera fler studenter och forskare och öka utbytet med 
omvärlden    X 

5. 5. Stärka våra forsknings- och innovationsmiljöers 
internationella konkurrenskraft   X X 

6. 6. Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer 
omsätts till praktik  X X X 

7. 7. Stimulera nationella och internationella samarbeten inom 
forskning och innovation    X 

8. 8. Stärka science parks och andra samverkansmiljöer för 
forskning och utveckling   X X 

EN REGION FÖR ALLA     

Bryta utanförskap och stärk kopplingarna mellan utbildning 

och arbetsliv 
    

9. 9. Skapa goda möjligheter för unga till praktik, ferieplatser och 
mentorer  X X X 

10. 10. Öka samverkan mellan eftergymnasial utbildning och 
arbetslivet  X X X 

11. 11. Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och 
ungdom  X  X 

12. 12. Lösa större städers utmaningar kring utanförskap och 
segregation    X 

Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft     

13. 13. Arbeta för att fler fortsätter studera efter gymnasiet och 
avhoppen från skolan minskar   X X 

14. 14. Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom 
vägledning och validering  X X X 

15. 15. Stärka möjligheterna till kompetensförsörjning och livslångt 
lärande i företag och organisationer  X 

X (ny 2017-

2020) 
X 

16. 16. Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta 
framtidens kompetensbehov  X X X X 

Tillgång till kommunikation      

17. 17. Investera i transportinfrastruktur som driver regional och 
nationell utveckling  X X X 
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18. 18. Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller 
kvalitet och hållbarhet  X X X 

19. 19. Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla  X   X 

20. 20. Utveckla en regional framtidsbild för Västra Götalands 
fysiska struktur – till exempel byggnation, trafikplanering och 
kollektivtrafik 

X  X X 

EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR     

Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan     

21. 21. Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på utveckling 
av hållbara lösningar    X 

22. 22. Genomföra fler breda överenskommelser och initiativ för 
hållbar utveckling     X 

23. 23. Göra Västra Götaland till ett föredöme och en testarena för 
hållbar landsbygdsutveckling och samspelet mellan stad och 
land 

X X X X 

24. 24. Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt, 
via affärsdriven miljöutveckling X X  X 

Ansvarsfull och hållbar konsumtion      

25. 25. Driva frågan om resurseffektiv konsumtion och 
kommunicera hållbara värderingar   X X 

26. 26. Samverka kring inköp som driver hållbar utveckling, 
innovation och lokal utveckling  X  X 

EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR     

En ledande kulturregion med fokus på delaktighet     

27. 27. Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela 
Västra Götaland X X  X 

28. 28. Främja ungdomskulturen och utveckla Västra Götaland som 
en plats där unga möts  X X X 

Ökat utbyte med omvärlden     

29. 29. Öka närvaro och påverkan nationellt och internationellt    X 

30. 30. Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att 
stärka besöksnäringen X X X X 

31. 31. Riva gränshinder och öka samverkan med Norge samt 
etablera region Oslo/Göteborg/Öresund  X  X 

32. 32. Locka investeringar och nyetableringar till Västra Götaland  X X X 

 

 



 

 

 

Bilaga 2: Satsningar 
Skaraborg                 

Projektnamn Projektägare 
Tillväxt-

medel RUN 
Tillväxt-

medel KUN 
Tillväxt-

medel MN 

Övrig VGR 
(när 

angivet) 

Kommunal
-förbundet 

Övrig 
finansiering 

Totalt 

Förstudie nya möjligheter 
med hållbar turism 

Biosfärområdet 
Vänerskärgården med 
Kinnekulle 

52 299    30 000 75 000 157 299 

Processer för tillväxt i 
Skaraborg 2019 

Connect Sverige region Väst 1 025 622     1 025 622  2 051 244 

Förstudie Trämanufaktur 
industriell utveckling och 
design 

Innovatum AB 25 000   399 275  575 000 999 275 

Science Park Skövde start up Science Park Skövde AB5 561 002   3 000 000 561 002 3 000 000 7 122 004 

Assar Industrial Innovation 
Arena IDC West Sweden AB 1 262 677 

   1 262 677  2 525 354 

Strategisk facilitering 
kompetensförsörjning 
2020–2022 

Skaraborgs 
kommunalförbund 

1 008 400    1 008 400  2 016 800 

Skaraborgsdagen 2020 
Skaraborgs 
kommunalförbund 

225 000    225 000   450 000 

Besöksnäringslivsutveckling 
i Skaraborg 

Skaraborgs 
kommunalförbund 

590 000    590 000  1 180 000 

Etableringssamverkan i 
Skaraborg 2018 

Skaraborgs 
kommunalförbund 

3 000 000   3 600 000 3 000 000  9 600 000 

Studentkraft Skaraborg 
Stiftelsen Drivhuset 
Skaraborg 

197 701      197 701 
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Projektnamn Projektägare 
Tillväxtmedel 

RUN 
Tillväxtmedel 

KUN 
Tillväxtmedel 

MN 

Övrig VGR 
(när 

angivet) 

Kommunal
-förbundet 

Övrig 
finansiering 

Totalt 

Catalyst för smart och 
hållbar industri 

IDC West Sweden AB 750 000  902 417 10 500 000 1 652 418 9 824 654 23 629 489 

Smart Agri (förlängning) Agroväst Livsmedel AB   97 583  97 583  195 166 

Kulturarv och spelteknologi i 
Skaraborg 2.0 

Högskolan i Skövde  338 603   338 603 1 943 771 2 620 977 

Location Skaraborg 
Karlsborgs utvecklingsbolag 
AB 

 186 250   186 250  372 500 

Skaraborgs öppna 
ungdomsverksamhet 2019 

Skaraborgs 
kommunalförbund 

 325 147   325 147  650 294 

Västra Götaland sjunger Vara konserthus AB  150 000   150 000 425 000 725 000 

 



 

 

 

Boråsregionen                 

Projektnamn Projektägare 
Tillväxt-

medel RUN 
Tillväxt-

medel KUN 
Tillväxt-

medel MN 

Övrig VGR 
(när 

angivet) 

Kommunal-
förbundet 

Övrig 
finansiering 

Totalt 

Sjuhärads plattform för 
hållbara livsstilar 

Borås 
stad/Miljöförvaltningen 

60 000          60 000 

Hemester i Boråsregionen Borås TME 355 000    355 000  710 000 

Pilotprojekt ny delregional 
utvecklingsstrategi 

Boråsregionen Sjuhärads KF 141 000      141 000 

Tillväxt och finansiering för 
ägarledda företag 

Connect Sverige region Väst 757 250    757 250 530 000 2 044 500 

Lokalekonomiska analyser 
för stärkt attraktionskraft 
Sjuhärad 

Coompanion 86 500    114 500 160 900 361 900 

Creative Innovation Creative cluster 425 000    581 600 15 840 1 022 440 

Drivhuset FRAMSTEG! Drivhuset 215 000    215 000 150 000  580 000 

Regionalt Traineeprogram 
inom e-handel/logistik/IT 

E-handelsstaden Borås ek. 
förening 

85 000        105 000 95 000  285 000 

Internationell 
omvärldsbevakning 

E-handelsstaden Borås ek. 
förening 

60 000         60 000 

Smart Textile och Do-Tank 
Högskolan Borås och Science 
park 

1 500 000    1 500 000 14 000 000 17 000 000 

Företagsrevitalisering i 
Boråsregionen och 
Fyrbodal 

Högskolan i Skövde 221 250    221 500  442 500 

Hållbarhet för att stärka 
näringslivet i Sjuhärad 

Inkubatorn i Borås AB 188 875    188 875 139 200 516 950 

SMART – Smart industri 
Sjuhärad 

IUC 990 000       990 000 1 940 000 3 920 000 

Gränslösa kulturskolan i 
Sjuhärad 

Marks kommun 60 000    60 000  120 000 
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Projektnamn Projektägare 
Tillväxt-

medel RUN 
Tillväxt-

medel KUN 
Tillväxt-

medel MN 

Övrig VGR 
(när 

angivet) 

Kommunal-
förbundet 

Övrig 
finansiering 

Totalt 

7H kompetens  Miljöbron 225 000       225 000 170 000 620 000 

Hållbarhetsvecka i 
Boråsregionen 

Navet Science center 59 000       59 000 

Affärsutveckling för 
besöksnäring och event 

NUAB  120 234    295 624  415 858 

Kompetensslussen II Stiftelsen Proteko 1 050 000    1 050 000 2 040 000 4 140 000 

Digitalisering av 
kulturupplevelser i 
Boråsregionen 

Tranemo kommun 60 000    30 000 20 000 110 000 

Ung Företagsamhet Ung Företagsamhet Älvsborg 800 000    800 000  1 600 000 

Mitt första nätverk Ung Företagsamhet Älvsborg 60 000      60 000 

Fossilfri Boråsregion Boråsregionen Sjuhärads KF   425 000 500 000 425 000  1 350 000 

Miljöstrategisk samverkan Boråsregionen Sjuhärads KF   425 000  425 000  850 000 

HÅLL UT! Miljöbron   150 000 20 000 150 000 50 000 370 000 

Moving Out – Borås 
internationella 
konstbiennal flyttar ut 

Borås konstmuseum  200 000   200 000  400 000 

Skimmer och härvor i 
Viskans vatten och marker  

Rydals museum (Marks 
kommun) 

 200 000   416 367 120 000 736 367 

Art Center Sjuhärad – 
Hållbarhet, innovation, 
inkludering 

Teater nu  350 000   350 000 74 360 774 360 

Gränsbygd Sjuhärad  Ulricehamn kommun  250 000   230 000 19 250 499 250 
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Fyrbodal         

Projektnamn Projektägare 
Tillväxt-
medel 
RUN 

Tillväxt-
medel 
KUN 

Tillväxt-
medel MN 

Övrig VGR 
(när 

angivet) 

Kommunal-
förbundet 

Övrig finansiering Totalt 

Affärs- och tekniktransformation Connect Väst 425 000    425 000 2 550 000 3 400 000 

Medarbetarövertagande vid ägarskifte Coompanion Fyrbodal 325 000   900 000 325 000 1 350 000 2 900 000 

Entreprenörsbryggan 
Drivhuset vid Högskolan 
Väst 

400 000    400 000  800 000 

Förstudie eDit eDit: Ett Dalsland i tillväxt 100 000   100 000   200 000 

Position Väst 
Fyrbodals 
kommunalförbund 

1 500 000    1 590 000  593 632 3 683 632 

Strategisk kompetensförsörjning 
Fyrbodals 
kommunalförbund 

1 000 000   1 700 000 1 000 000  3 700 000 

Strukturbild Fyrbodal 
Fyrbodals 
kommunalförbund 

500 000      500 000  1 000 000 

Fullföljda studier 
Fyrbodals 
kommunalförbund 

600 000      600 000  1 200 000 

Förstudie FoU-utbildning 
Fyrbodals 
kommunalförbund 

266 000      266 000 

Förstudie Kompetenskluster i Dalsland Färgelanda kommun 90 000      90 000 

Innovatum AB Innovatum AB 1 450 000    1 450 000  2 900 000 

Kunskapslyft Industri Fyrbodal IUC Väst AB  400 000    400 000 7 152 000 7 952 000 

Maritim utveckling i Bohuslän 2.0 Lysekils kommun  427 000        427 000 1 846 000 2 700 000 

Fyrbo Turbo Miljöbron 168 750    168 750 675 000 1 012 500 
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Projektnamn Projektägare 
Tillväxt-

medel 
RUN 

Tillväxt-
medel 

KUN 

Tillväxt-
medel MN 

Övrig VGR 
(när 

angivet) 

Kommunal-
förbundet 

Övrig finansiering Totalt 

Processledning Omställningskontor 
Strömstad  

Strömstads kommun 50 000     500 000 50 000  600 000 

Öde – Ökad egenförsörjning Support Group Network 244 000    244 000  488 000 

Hållbar besöksnäring på gränsen Svinesundskommittén 150 000    150 000 600 000 900 000 

Ung Drive Fyrbodal Ung Drive AB 121 875    121 875 1 052 000 1 295 750 

Innovationsmiljö för hållbara material Wargön Innovation AB 75 000    75 000  150 000 

Hållbar besöksnäring i Väst 
Fyrbodals 
kommunalförbund 

75 875 217 500   1 601 485 1 894 937 3 789 797 

Kvalitetssäkring av DRUM-medelshantering 
Fyrbodals 
kommunalförbund 

44 000 5 000   5 000  54 000 

Sömnadsförmedlingen 
Not Quite ekonomisk 
förening 

37 500 37 500   75 000  150 000 

Pilotprojekt Dansens dag 2021 - 
Humanography 

Dance remainings ideell 
förening 

 75 000  200 000 75 000 300 000 650 000 

Förstudie Dans för hälsa 
Danspoolen, Vänersborgs 
kommun 

 75 000   75 000  150 000 

Förstudie gestaltad livsmiljö i Fyrbodal 
Fyrbodals 
kommunalförbund 

 75 000   75 000  150 000 

Förstudie Kartläggning KKN-branscherna i 
Fyrbodal 

Fyrbodals 
kommunalförbund 

 75 000   75 000  150 000 

Platåbergens Geopark 2021–2023 Grästorps kommun  120 000  2 400 000 2 220 000 1 500 000 6 240 000 
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Projektnamn Projektägare 
Tillväxt-

medel 
RUN 

Tillväxt-
medel 

KUN 

Tillväxt-
medel MN 

Övrig VGR 
(när 

angivet) 

Kommunal-
förbundet 

Övrig finansiering Totalt 

Förstudie Pilotprojektet Flätan Uddevalla kommun  75 000   75 000 525 900 675 900 

Förstudie Innovationskapacitet för 
landsbygd – utveckling av 
innovationsplattform Dalsland 

Not quite ekonomisk 
förening 

 75 000   75 000 100 000 250 000 

Covid-19 anpassad cirkuskonst för barn och 
unga i Fyrbodal 

Reinos vänner – Bohusläns 
Cirkussällskap 

 100 000   100 000 300 000 500 000 

Förstudie Kartläggning Kulturverket Vårvik Trollhättan stad  70 000   70 000  140 000 

Affärsdriven miljöutveckling 
Fyrbodals 
kommunalförbund 

  225 000  225 000  450 000 

Bioeconomy regions in Scandinavia 
Fyrbodals 
kommunalförbund 

  270 000  270 000 21 060 000 21 600 000 

Gröna klustret 
Gröna klustret ekonomisk 
förening 

  75 000  75 000  150 000 

Samverkansplattform Biomarina näringar Innovatum AB   180 000  180 000  360 000 

Miljöbron Miljöbron   100 000  100 000 2 571 620 2 771 620 

Husvisningsbyn vid E6 Munkedals kommun   75 000  75 000 5 000 155 000 

Förstudie Biosfärområde Bohuskust Uddevalla kommun   75 000 300 000 125 000  500 000 

 



 

 

 

Göteborgsregionen         

Projektnamn Projektägare 
Tillväxt-
medel 
RUN 

Tillväxt-
medel 
KUN 

Tillväxt-
medel MN 

Övrig VGR 
(när 

angivet) 

Kommunal-
förbundet/BRG 

Övrig 
finansiering 

Totalt 

Företagsutveckling Business Region Göteborg AB 5 031 019       5 031 019 1 717 526  11 779 563 

Omvärldsbevakning, 
förstudier/tillväxtanalys 

Business Region Göteborg AB 1 176 996    676 996  1 853 992 

Kluster och innovation Business Region Göteborg AB 8 791 985     8 791 985  17 583 970 

VG2020 Fokus på utveckling inom 
arbetsmarknadsområdet 

Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

900 000    900 000  1 800 000 

VG2020 Fokus - fortsatt arbete 
med regional branschsamverkan 

Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

1 100 000       1 100 000  2 200 000 

Kluster & Innovation Business Region Göteborg AB   600 000  600 000  1 200 000 

Miljöbron 
Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

  25 000  25 000  50 000 

Klimat 2030:  Hållbar utveckling på 
schemat 

Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

  375 000  375 000  750 000 

Kultur- och fritidschefsnätverket   1 000 000     1 000 000 
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Alice Karlström, Projektledare 
Alice.karlstrom@borasregionen.se 
Telefon: 0701-842432 
 
Gemensam avfallsplan 2021 - 2030 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen tar informationen till dagens protokoll och rekommenderar medlemskommunerna att 
anta den gemensamma avfallsplanen 
 

 
Sammanfattning av ärendet  
Förslag till ny gemensam avfallsplan har arbetats fram i samverkan mellan Boråsregionens åtta 
medlemskommuner. Förslaget skickades ut på remiss under perioden februari till maj 2021. Under 
denna tid ställdes också avfallsplanen ut i respektive kommun. Svaren på remissen har analyserats och 
arbetats in i det nya förslaget till avfallsplan. Förslaget är att Direktionen rekommenderar 
kommunerna att anta planen.  
 
Ärendebeskrivning  
Kommunerna och de kommunala energi- och avfallsbolagen i Boråsregionen har samlats kring att ta 
fram en gemensam avfallsplan för Boråsregionens åtta kommuner. Avfallsplanen beskriver hur 
kommunerna planerar att arbeta med strategiska avfallsfrågor fram till 2030 med fokus på cirkulär och 
hållbar resursanvändning. Avfallsplanen är lagstyrd och ett viktigt styrdokument för kommunerna i 
arbetet med att förebygga avfall, hantera avfall på ett hållbart sätt, begränsa nedskräpning, öka hållbar 
konsumtion och tydliggöra avfallets roll i fysisk planering. Avfallsplanen omfattar många olika delar av 
kommunens verksamhet, inte enbart de som direkt arbetar med avfallsfrågan, utan även plan, bygg, 
upphandling, kost, förskola, skola, äldreomsorg, fastighet, lokalförsörjning, gata, park med flera berörs 
av de mål som anges i avfallsplanen.   
  
Målområden  
Projektgruppen identifierade sex olika målområden som ansågs viktiga för Boråsregionen och kring 
dessa bildades fokusgrupper. Fokusgrupperna bemannades med tjänstepersoner från de åtta 
kommunerna, totalt 60 tjänstepersoner var aktiva i arbetet.  
  

• Hushåll med maten   
• Konsumera hållbart   
• Använd de resurser vi har   
• Sortera mera   
• Fimpa skräpet    
• Planera in plats för avfallet   
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Process  
Fokusgruppernas uppdrag var att ta fram förslag på mål, åtgärder och indikatorer i respektive 
målområde som sedan bearbetades vidare av projektgruppen. De framtagna målen är gemensamma 
för Boråsregionens kommuner och genomförande och utvärdering sker i samverkan. Det juridiska 
ansvaret ligger dock hos respektive kommun. Åtgärderna presenteras i form av en åtgärdsbank där 
kommunerna kan genomföra de åtgärder som är lämpliga i respektive kommun. Under hösten 
2020 genomfördes ett omfattande förankringsarbete i respektive kommun för att få ytterligare 
inspel på de förslag som tagits fram i fokusgrupperna. Planen skickades därefter ut på samråd i fyra 
månader. Totalt inkom 13 remissvar. 
 
Under våren och sommaren har projektgruppen bearbetat remissvaren och arbetat in förändringar i 
avfallsplanen. De flesta remissvar var positiva och krävde enbart små förändringar men några hade 
gemensamma synpunkter som innebar större förändringar. En sådan förändring innebär komplettering 
med en text som klargör ansvar för en årlig uppföljning och sammanställning av planen samt att mål 
5.2 togs bort. Det ansågs att målet inte tillförde något då det hade samma åtgärder som mål 5.1 och 
att indikatorn var osäker och godtycklig. 
 
Genomförande av planen  
För att avfallsplanen och dess mål ska nås krävs ett strukturerat, effektivt och uthålligt arbete. Målen 
är långsiktiga och för att nå resultat krävs därmed ett långsiktigt strategiskt arbetssätt. För att nå 
målen i avfallsplanen krävs också olika typer av styrmedel och verktyg. Det kan vara ekonomiska 
styrmedel som avfallstaxan eller styrmedel av mer administrativ karaktär som upphandling, tillsyn och 
information. Även andra typer av verktyg för att åstadkomma en förändring är viktiga; teknikutveckling 
och digitalisering är två exempel. Av stor betydelse är också delaktighet, engagemang och samverkan 
mellan och inom olika delar av kommunens verksamheter.  
   
Projektet har kontinuerligt avrapporterats till Beredningen för hållbar regional utveckling, 
BH7. Presentation och dialog har också hållits med Direktionen under projektets gång.  
 
Beslutsunderlag  
Mot en cirkulär och hållbar framtid. Gemensam avfallsplan 2021 - 2030 
  
Ärendets gång  
2020-11-17 BH7  
2020-12-01 Presidium  
2020-12-11 Direktion  
2021-09-01 BH7  
2021-09-10 Direktion   
 
Expedieras till  
Medlemskommunerna  
Borås Energi och Miljö  
Ulricehamns Energi  
 
 



Mot en cirkulär och 
hållbar framtid
GEMENSAM AVFALLSPLAN 2021–2030
För Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn och Vårgårda
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Avfall i nytt fokus
Till avfall räknas alla föremål, material eller ämnen som innehavaren vill göra sig av 
med eller är skyldig att göra sig av med� Avfall är något som vi alla kan relatera till och 
som berör oss på olika sätt� Avfall uppkommer exempelvis hemma i köket, i garaget, 
i äldreomsorgen, i förskolan och skolan, på våra kontor, i matsalar, vid byggnationer, 
i våra parker och på våra gator� Vi ger alla upphov till avfall och behöver därmed 
alla ta ett ansvar tillsammans� De kommande åren behöver vi därför sätta avfall 
i ett nytt fokus� Avfall är inte något vi gör oss av med, avfall är en värdefull resurs 
vilket möjliggör ett hållbart kretslopp, en hållbar materialanvändning och en hållbar 
produktion och konsumtion�

Avfallstrappan och cirkularitet
Sedan flera decennier tillbaka arbetar 
avfallsbranschen enligt den så kallade 
avfallstrappan� Avfallstrappan bygger på 
EU:s avfallshierarki som är en del av EU:s 

avfallsdirektiv och är även införd i miljöbalken� 
Avfallstrappan är betydelsefull då den tydligt 
visar hur viktigt det är att tänka till redan i ett 
tidigt skede för att förebygga avfall� Den visar 
prioriteringen, det vill säga att det till exempel är 

Avfall är inte något vi gör oss av med, avfall är 
en värdefull resurs vilket möjliggör ett hållbart 
kretslopp, en hållbar materialanvändning och 
en hållbar produktion och konsumtion.

6

Avfallsplan 2021–2030



viktigare att fokusera på förebyggande 
av avfall än på att materialåtervinna� 
Eller att det är bättre att 
materialåtervinna än att elda upp 
resurserna� Men hur gör vi då med det 
avfall som ändå uppstår? Vi behöver 
tänka mer cirkulärt och hållbart� 
Uttaget av jungfruligt material måste 
minska och vi måste istället bli bättre 
på att nyttja det material som redan 
finns i kretsloppet. Detta leder också 
till att minimera det avfall som uppstår 
eftersom produkter eller material kan 
användas på nytt� 

Förändrat synsätt
Avfall är inte bara ett miljöproblem 
utan även en ekonomisk förlust� En 
genomsnittlig svensk producerar 467 
kilo kommunalt avfall per år� En allt 
större del av detta återvinns och allt 
mindre avfall deponeras� Men hur 
kan vi ändra vårt sätt att producera 
och konsumera så att vi ger upphov 
till mindre mängd avfall? Vi som 
konsumenter har makt att ställa krav 
på producenterna� Det ska vara ett 
försäljningsargument att designa en 

Figur 1. Avfallstrappan inklusive nedskräpning som ett sista trappsteg. Avfallstrappan anger 
vad som ska prioiteras. Att minimera och förebygga uppkomsten av avfall är det viktigaste 
följt av att återanvända, materialåtervinna, energiåtervinna och deponera. 

Visste du att:

• Tillverkningen av en mobiltelefon genererar 86 kg 
avfall (Källa: IVL 2015)�

• I Sverige genererar vi 95 kilo matavfall per person och 
år (Källa: Naturvårdsverket 2021)�

• Det slängs runt 1 miljard fimpar på gator och torg i 
Sverige varje år (Källa: HSR 2021)�

• En privatperson genererar nästan 470 kg avfall per år, 
detta är mer än en fördubbling sedan 70-talet (Källa: 
Avfall Sverige 2021)�  

• Sverige rankas som nummer 14 av 28 länder i Europa 
i en undersökning av hur cirkulära våra ekonomier är, 
det vill säga hur väl vi återanvänder, återvinner och 
drar ner på avfallet� Vi i Sverige är bra på kommunal 
återvinning, men vi har en stor mängd avfall, och 
det drar ner oss i jämförelse med andra europeiska 
länder (Källa: POLITICO circular economy index 2018)�    

• Världen är 8,6 % cirkulär� Det betyder att 8,6 % av 
de råvaror så som mineraler, metaller och biomassa 
som används inom världsekonomin återvinns varje år 
(Källa: Circularity Gap Report 2021)�
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Figur 2. Cirkulärt system 
för hållbar material- och 
resursanvändning där material 
och produkter återanvänds och 
återvinns vilket minimerar uttaget 
av nytt material samt minimerar 
avfallet. Detta innefattar också en 
genomtänkt design och produktion 
som tillåter återanvändning och 
återvinning.

hållbar produkt� På sikt ska det bli 
så självklart att vi inte ens behöver 
fundera över det� Utmaningen är att 
vi inte börjar ursäkta våra nyinköp 
med att produkten i ett senare skede 
kan återvinnas� Det är fortfarande 
avfallstrappans prioriteringar som 
gäller – det viktigaste är att förebygga 
att avfall uppstår� Förebyggande 
av avfall behöver inte betyda att 
konsumtionen ska minska, men den 
behöver förändras och bli mer hållbar� 
Produkter ska få vara produkter så 
länge som möjligt där laga, byta, låna 
och hyra är förstahandsval istället för 
att göra sig av med och köpa nytt� 

Vår gemensamma avfallsplan och 
de sex målområden den består 
av, sätter avfall i ett nytt fokus och 
främjar cirkulära system� Det är din 
och min gemensamma avfallsplan – 
tillsammans tar vi ansvar! 

Långsiktiga effekter av avfallsplanen enligt 
hållbarhetens tre dimensioner: 

• Miljömässiga aspekter� 

 - minskade utsläpp�  

 - minskad miljöpåverkan�  

 - bättre hushållning med resurser� 

• Sociala aspekter�  

 - mindre nedskräpning bidrar till ett tryggare 
samhälle� 

 - en region som är hållbar och som invånarna 
kan vara stolta över�  

 - mer kunskap och ökat engagemang bland 
invånarna� 

• Ekonomiska aspekter� 

 - förändrad konsumtion som leder till besparingar� 

 - mindre slit och släng�  

 - ökad återanvändning�  

 - minskat matsvinn och minskat slöseri på resurser�  
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En gemensam avfallsplan för en 
hållbar Boråsregion
Syftet med en regional avfallsplan är att tillsammans över kommungränserna verka 
för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska negativ miljö- 
och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region�

Bakgrund
Boråsregionen består av de åtta kommunerna 
Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda med 
ungefär 226 000 invånare (år 2019)� Denna 
avfallsplan beskriver hur kommunerna planerar 
att arbeta med strategiska avfallsfrågor fram till 
2030 med ett fokus på en cirkulär och hållbar 
resursanvändning� 

Det finns en nuvarande regional avfallsplan för 
Boråsregionen som sträcker sig från 2012 fram 
till 2020� Det beslutades under 2019 att en ny 
gemensam regional avfallsplan skulle tas fram� 
Genom att ta fram en gemensam avfallsplan 
kan kommunerna dra nytta av varandras 
erfarenheter och kompetens och tillsammans 
ta nästa steg i den omställning som krävs för 
ett cirkulärt hållbart samhälle� Avfallsplanens 
mål har tagits fram med hjälp av sex olika 
fokusgrupper som har fokuserat på varsitt 
målområde� Fokusgrupperna bemannades 
med tjänstepersoner från våra åtta kommuner 
samt ett antal externa representanter� 
Representationen i fokusgrupperna var bred; 
bland annat deltog personer från följande 
enheter i kommunerna: avfall, miljö, kost, 
samhällsplanering, förskola, skola, äldreomsorg, 
fastighet, kommunala bostadsbolag, gata och 
park� Fokusgrupperna har belyst utmaningarna 
och behoven inom respektive målområde och 
har till slut landat i ett antal mål som utgör 
huvuddelen av Boråsregionens avfallsplan�  

Genom att ta fram en gemensam avfallsplan 
kan kommunerna dra nytta av varandras 
erfarenheter och kompetens. 

Figur 3. Karta över Boråsregionen.
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Styrning av avfallsplanen
Enligt Naturvårdsverket föreskrifter om kommunala 
avfallsplaner om förebyggande och hantering av 
avfall (NFS 2020:6) ska varje kommun ha en 
avfallsplan� Tillsammans med avfallsföreskrifter 
utgör detta kommunens renhållningsordning� En 
avfallsplan är ett strategiskt styrdokument och 
ett viktigt instrument för kommunen att driva på 
utvecklingen mot att minska avfallsmängderna, 
hushålla med resurser och minska negativ 
miljöpåverkan� I avfallsplanen fastställs mål 
och åtgärder för att förebygga och hantera 
avfall, förebygga och begränsa nedskräpning 
samt tydliggöra avfallets roll i fysisk planering� 
Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för 
det avfall som kommunen ansvarar för, det vill 
säga både det avfall som uppkommer i hushållen 
samt avfall som uppkommer i kommunens egna 
verksamheter� 

Tidigare har enheter inom kommunen som 
arbetar med avfall och återvinning huvudsakligen 
arbetat med att uppfylla mål i avfallsplanen och 
detta har framförallt finansierats via avfallstaxan. 
De nuvarande föreskrifterna (NFS 2020:6) 
ställer dock krav på en ökad samverkan inom 
och mellan kommunens olika förvaltningar och 
bolag vilket anses nödvändigt för att nå mål kring 
avfallsförebyggande, ökad återanvändning, ökad 
återvinning, minskad nedskräpning och att få in 
avfall som en naturlig del i samhällsplaneringen� 

Det innebär att de åtgärder som genomförs 
för att uppfylla mål i avfallsplanen kan behöva 
finansieras av skattemedel och externt 
finansierade projekt.

Regleringar inom avfallsområdet 
Avfallsområdet regleras både av nationell 
och EU-lagstiftning� Inom EU gäller 
avfallsdirektivet (2008/98/EG) som ställer krav 
på medlemsstaterna att minska mängden 
avfall samt främja återanvändning och 
materialåtervinning� EU-kommissionen har även 
tagit fram ett paket för cirkulär ekonomi som 
innehåller en plan för att sluta kretsloppet och 
hantera alla faser av en produkts livscykel: från 
konsumtion och produktion till avfallshantering 
och marknaden för returråvaror� Nationellt är det 
miljöbalken (1998:808)  samt avfallsförordningen 
(2020:614) som styr arbetet kring avfall�

Tidsram för Boråsregionens avfallsplan
För samtliga mål i Boråsregionens avfallsplan 
gäller att målen ska nås till år 2030� Däremot 
skiljer sig basåret mellan målen� I de fall där det 
redan idag finns ett uppföljningsmått eller en 
indikator som kommunerna använder sig av är 
basåret 2021� I de fall där målen och det arbete 
som kommer krävas för att nå målen är relativt 
nya för kommunerna, behöver ett mätbart 
utgångsläge tas fram och därför är basåret för 
dessa mål istället 2022� 
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Implementering, genomförande 
och uppföljning
För att avfallsplanens mål ska nås krävs ett strukturerat, effektivt och uthålligt 
arbete� Målen är långsiktiga och för att nå resultat krävs därmed ett långsiktigt 
strategiskt arbetssätt�

Genomförande av avfallsplanen
En avfallsplan är en kommunal plan för att 
minska avfalletsmängd och farlighet� Därav 
har kommunen det övergripande ansvaret 
att planen verkställs�  För att nå målen i 
avfallsplanen kommer handlingsplaner eller 
motsvarande arbetas fram kommunvis� 
Kommunerna kommer behöva prioritera 
bland målen för att fram till 2030 arbeta med 
samtliga� Avfallsplanen innehåller inga tidsatta 
åtgärder vilket ytterligare gör det möjligt för 
kommunens olika verksamheter att välja vilka 
åtgärder man arbetar med under planens 
giltighetstid� Flera av målen är långsiktiga och 
det krävs en ödmjukhet inför takten åtgärderna 
kan genomföras i respektive kommun� Det 
handlar om en balansgång i resurser och 
tid, men ett fortsatt samarbete mellan 
kommunerna i Boråsregionen kommer vara av 
stor vikt för att realisera målen� En viktig faktor 
för att få ett lyckat genomförande av planen 
är en samordnande funktion som kan vara ett 
stöd ut mot alla kommuner� En annan viktig 
faktor är samarbete med andra aktörer utanför 
kommunens egna verksamheter, exempelvis så 
som privata fastighetsbolag och akademin�

Regionalt avfallsnätverk
I Boråsregionen finns ett avfallsnätverk med 
representanter från alla åtta kommuner� Denna 
gruppering är en viktig del i avfallsplanens 
genomförande genom att de agerar som 

samordnare för avfallsplanen gentemot sin 
kommun� Det bör förtydligas att ansvaret för 
genomförande av avfallsplanen inte ligger 
på denna gruppering� Det är av stor vikt att 
övriga delar av kommunen som träffas av 
avfallsplanens mål och åtgärder tar ansvar och 
är delaktiga i uppfyllande av planen, se bilaga 2�

Fokusgrupper
Under framtagande av Boråsregionens 
avfallsplan bildades ett antal fokusgrupper 
med ansvar för varsitt målområde� Detta 
arbetssätt och dessa funktioner kommer 
fortsatt vara värdefull kompetens under 
genomförandet av avfallsplanen�

Övriga regionala nätverk
I Boråsregionen drivs ett antal nätverk som 
kan agera som viktiga forum för uppfyllande 
av avfallsplanens mål� Det miljöstrategiska 
nätverket är av stor vikt för arbetet med målen 
och åtgärderna i avfallsplanen. Ett flertal av 
målen har direkt koppling till det miljöstrategiska 
arbetet som bedrivs i kommunerna� Dessutom 
är nätverket för samhällsbyggnadschefer, 
kulturnätverket, nätverk för äldreomsorg, 
funktionshinder och skola samt Business 
Region Borås med näringslivschefer eller 
näringslivsansvariga viktiga�

Målen i avfallsplanen är långsiktiga och  
för att nå resultat krävs ett långsiktigt 
strategiskt arbetssätt.

11

Mot en hållbar och cirkulär framtid



Kostnader under planens 
genomförande
En del av åtgärderna i avfallsplanen kan 
genomföras inom ramen för befintlig budget 
och personal� Andra åtgärder kan komma att 
kräva mer personalresurser eller en drifts- eller 
investeringskostnad� Flertalet av målen kan 
initialt innebära en kostnad, men en besparing 
och sjunkande kostnader på sikt eftersom 
de bidrar till minskade avfallsmängder, färre 
nyinköp, ökat återbruk, ökad materialåtervinning 
och minskad nedskräpning� Finansiering av 
åtgärderna kan ske via avfallstaxan eller via 
skattemedel. Externt finansierade projekt kan 
också bidra till att nå målen i Boråsregionens 
avfallsplan� Det sistnämnda är en viktig faktor för 
de mål i avfallsplanen som med fördel samordnas 
regionvis. Det finns flera exempel på detta, 
exempelvis mål 3�1 avseende ett ökat återbruk 
av möbler och textil i kommunens verksamheter 
samt mål 3�2 avseende ökat återbruk och 
återvinning av bygg- och rivningsmaterial�

Uppföljning av avfallsplanen
Ansvar för uppföljning av målen har de 
som är utpekade som ansvariga för målen 
i bilaga 2� Varje ansvarig följer upp arbetet 
med målen och rapporterar resultatet till sin 
kommunrepresentant i avfallsnätverket en gång 
om året� Representanten i avfallsnätverket har 
ansvar över att  resultatet sammanställs för sin 
kommun. Avfallsnätverket träffas årligen för att 
sammanställa uppföljningen på en delregional 
nivå. Indikatorer för varje mål finns i planen och  
vissa indikatorer bjuder in till valmöjligheter, 
exempelvis indikatorn för engångsartiklar� 
Vilka engångsartiklar som mäts bestämmer 
kommunerna själva och det är då viktigt att det 
redovisas vad som har mätts och hur� 
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Målstruktur och läsanvisningar
Avfallsplanens målområden och mål berör flera olika delar av kommunens 
verksamheter, vårt näringsliv samt våra kommuninvånare� Nedan ges en översikt över 
målstrukturen samt läsanvisningar som pekar på vilka områden som berör just dig 
och din organisation lite extra� 

Målstruktur
Målområdena beskriver avgränsningen för 
målen som innefattas i området� Boråsregionens 
avfallsplan omfattas av sex målområden�

Målen är gemensamma för Boråsregionens 
kommuner och tillsammans når vi målen och 
utvärderar planen. En del av målen är siffersatta 
medan andra mål anger öka eller minska� Detta 
beror på att för vissa mål har kommunerna 
kommit en bit på vägen i arbetet, nuläget är känt 
eller det finns ett tydligt globalt eller nationellt 
mål som pekar på en siffra och därmed har ett 
siffersatt mål formulerats. För de mål där det 

krävs ett större arbete initialt för att komma 
igång eller där ett mätbart nuläge behöver tas 
fram har öka eller minska angivits istället för en 
siffra. För en del av målen har våra kommuner 
kommit olika långt i arbetet och konsensus kring 
ett siffersatt mål har nåtts alternativt så anges öka 
eller minska� Viktigt att betona är att vissa utav 
basåren kan skilja sig från andra år då exempelvis 
stora inköp sker under vissa perioder� Skulle ett 
basår visa sig vara ett år då stora inköp gjorts kan 
kommunerna slå ihop två år för att ta fram en mer 
representativ siffra. Totalt har 16 mål formulerats i 
Boråsregionens avfallsplan�

Målen är gemensamma för Boråsregionens 
kommuner och tillsammans når vi målen och 
utvärderar planen. 

Figur 4. Avfallsplanens målstruktur innefattar sex olika målområden, totalt 16 mål samt en 
åtgärdsbank med aktiviteter för att uppnå målen.
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Tabell 1. Exempel på olika aktörer inom och utanför kommunen som berörs och träffas av målen.

Åtgärder presenteras i form av en åtgärdsbank 
där kommunerna kan genomföra de åtgärder 
som är lämpliga i respektive kommun� 
Åtgärderna är det konkreta arbete som 
kommunerna och de kommunala bolagen 
kommer arbeta med för att uppfylla målen� En 
del av åtgärderna kan genomföras i samarbete 
kommunerna emellan medan en del åtgärder 
med fördel genomförs kommunvis�

Indikatorer är framtagna för respektive mål för att 
kunna följa upp och utvärdera arbetet med målen�

Läsanvisningar
Avfallsplanens mål träffar många olika delar av 
kommunens verksamhet samt också vårt näringsliv 
och våra kommuninvånare� Alla mål är viktiga men 
Tabell 1 ger en vägledning kring vilka mål som är 
extra viktiga för just dig och din organisation�

Aktör Målområde Mål

Avfall och miljö (strategiskt arbete)

1.1

2.2

3.3

Byggnation och rivning 3.1 3.3 3.4

Fastighet

1.1 1.2

3.1 3.3

4.1 4.4

Gata, park, vatten och avlopp
3.1 3.3 3.4

Kommunikation

1.1

3.1 3.2 3.3

4.4

14

Avfallsplan 2021–2030



Kommuninvånare

1.1

2.1 2.2

3.1 3.2 3.3

4.1 4.3 4.4

Kost 1.2 1.3

Kultur, fritid och folkhälsa

2.1 2.3

3.1 3.2 3.3

Näringsliv 2.1 2.2

Samhällsplanering

Skola, vård och omsorg
1.2 1.3

2.3

Tillsyn
3.1 3.3 3.4

Upphandling

2.3

3.4

4.1 4.2 4.3
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Beräkningar tyder på att så mycket som var femte kasse med livsmedel vi köper 
slängs! Detta bland annat för att vi köper för mycket, inte tar tillvara på rester, 
inte förvarar maten rätt och stirrar oss blinda på datummärkningen� Matsvinnet 
beräknas stå för 8 % av världens växthusgasutsläpp och det är hushållen som 
står för 70 % av matsvinnet� 

Matsvinn är onödigt matavfall som hade 
kunnat ätas om det hanterats annorlunda� 
För varje minskad mängd matsvinn så 
har energianvändning, råvaruförbrukning 
och utsläpp vid produktion, transport och 
hantering av livsmedel minskat� Även om det 
är hushållen som står för den största delen 
av matsvinnet så är även kommunens egna 
verksamheter en viktig del i detta arbete� 
Matsvinn inom kommunens verksamheter 
uppkommer både i köket vid lagring och 
tillagning, vid servering samt ute i matsalen� 

Förutom att jobba med rutiner rörande 
själva köket så har även andra saker, som 
schemaläggning av lunchtider inom skola 
eller portionsstorlekar inom äldreomsorgen, 
stor betydelse för mängden matsvinn� 

Matavfall däremot, det vill säga oätliga delar 
av mat såsom skal och kärnor, ska vi samla 
in separat och nyttiggöra som en resurs 
till växtnäring och energiproduktion, till 
exempel biogas�

  

Målområde 1:  
Hushåll med maten
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Mål 1.1. Matsvinnet ska minska till 35 g/portion i kommunens verksamheter. 

INDIKATOR 

• Matsvinn1 g/portion�

Nuläge: Matsvinnet i våra kommuner 
varierar mellan 20–70 g/portion det vill 
säga spannet är mycket stort beroende på 
verksamhet. Nationell mätning från 2019 
visar att förskolor och skolor ligger i snitt på 
60–70 g/portion för det totala svinnet men 
även här är spannet stort. 

ÅTGÄRDSBANK

• Skapa rutiner för att mäta matsvinn kontinuerligt� 
• Optimera schemaläggning av luncher� 
• Genom riktade kommunikationsinsatser skapa medvetenhet 

kring matsvinnet� 
• Meny som är förankrad i vad gästerna äter�

Mål 1.2. Matsvinnet ska minska med 50 % per invånare jämfört med år 2021. 

INDIKATOR 

• Andel matsvinn i avfallspåsen� 
Genomförs via plockanalyser�

ÅTGÄRDSBANK 

• Genom riktade kommunikationsinsatser skapa medvetenhet 
kring matsvinnsproblematiken och beteendeförändringar� 

• Samverka med externa aktörer såsom bostadsbolag, 
bostadsrättsföreningar, restauranger, studieförbund och 
andra ideella föreningar�

Mål 1.3. Minst 60 % av uppkommet matavfall ska gå till näringsåtervinning och 
biogasproduktion eller annat miljömässigt motsvarande ändamål.

INDIKATOR 

• Kg insamlat matavfall/potentialen för 
matavfallsmängd2�

Nuläge: 2019 ligger siffran på 32 % 
(indikator i Avfall Web).

ÅTGÄRDSBANK 

• Kommunikation och kampanjer för insamling av matavfall 
gärna i samverkan mellan kommunerna i Boråsregionen, 
både mot hushållen men även kommunens egna 
verksamheter: förskola, skola, äldreomsorg� 

• Verka för en beteendeförändring för att få rätt utsortering 
och rätt handhavande med utrustning� 

• Sträva mot att minska matavfall i rejektet� 
• Se över val av insamlingspåse för matavfallsfraktionen�

1 Enligt livsmedelsverkets modell livsmedelsverket�se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/matsvinn-i-
storkok/matsvinnmatning-i-storkok?AspxAutoDetectCookieSupport=1� 

2 Beräknas genom att dividera antal kg matavfall som sorteras ut och behandlas biologiskt genom rötning med totalt antal kg 
uppkommet matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker� Rejekt är borträknat�  
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För att förebygga avfall måste en förändring ske långt innan avfallet är i närheten 
av att uppstå� Det handlar främst om ett förändrat konsumtionsmönster� Om vi 
hela tiden fortsätter att köpa nytt kommer avfallsmängderna att öka även om det 
går att materialåtervinna en hel del�   

En hållbar konsumtion innefattar de val som 
görs när det finns behov av att införskaffa 
sig en produkt� Det handlar inte bara om 
att införskaffandet av en produkt gör att en 
annan eventuellt måste avyttras, utan även 
att själva produktionen av varje produkt i 
sig leder till att nytt avfall uppstår, så kallat 
osynligt avfall� För att inte äventyra kommande 
generationers behov måste vi se över vårt 
konsumtionsmönster. Allra störst effekt har 
undvikande av nyinköp� Om nyinköp ändå 
måste göras ska man sträva efter att köpa 
något återbrukat eller något där materialet 
kommer från ett cirkulärt flöde. Livslängd och 
hållbarhet på det som ska köpas in måste vara 
en tungt vägande faktor� 

I kommunens verksamheter finns till exempel 
stor potential att se över behovet och minska 

konsumtionen av engångsartiklar� I de fall där 
det är möjligt kan engångsartiklar ersättas 
med flergångsartiklar.

Arbetskläder behövs i många av kommunens 
verksamheter� Genom att i första hand laga 
och reparera arbetskläder som fortfarande 
är i funktionsdugligt skick kan plaggets 
livslängd öka�  

Både textil och elektronik är utpekat i den 
nationella avfallsplanen som avfallsströmmar 
viktiga att minimera� Gentemot våra 
invånare kan vi verka för ett förändrat 
konsumtionsmönster och samverka med 
lokala aktörer och näringslivet för att 
stimulera nya affärsmodeller där hyra, byta, 
låna och uppdatera produkter är i fokus�

Målområde 2:  
Konsumera hållbart
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Mål 2.1. Konsumtionen av engångsartiklar i kommunens verksamheter ska minska 
jämfört med år 2022. 

INDIKATOR 

• Antal inköpta engångsartiklar1 per år i 
kommunens verksamheter�

ÅTGÄRDSBANK

• Anta rutiner för att säkerställa att engångsartiklar förebyggs i 
de egna verksamheterna� 

• Minimera engångsartiklar i kommunens serveringar� 
• Upprätta en plan för att äldreboenden, förskolor och skolor 

ska genomgå avfallsförebyggande projekt� 
• Certifiera eller klimatkompensera evenemang i kommunal regi. 
• Arbeta med gemensam metod för avfallsförebyggande vid 

inköp och upphandling i regionen� 

Mål 2.2. Livslängden på arbetskläder i kommunens verksamheter ska öka jämfört 
med år 2022. 

INDIKATORER 

• Rutiner för att ställa rätt krav vid 
upphandling finns. 

• Möjlighet till lagning av arbetskläder 
finns.

• Mängd inköpta arbetskläder (per 
förvaltning/enhet) kopplat till antal 
anställda� 

ÅTGÄRDSBANK 

• Standardisera sortiment� 
• Laga och reparera kläder� 
• Ställa rätt krav på kvalitet vid upphandling� 
• Verka för beteendeförändring och statushöjning när det 

kommer till återanvändning och lagning av funktionsdugliga 
arbetskläder� 

• Undersöka möjligheten att hyra arbetskläder�

Mål 2.3. Invånarnas förståelse om kopplingen mellan konsumtionsbeteende, 
avfallsmängder och miljöpåverkan ska öka jämfört med år 2023.

INDIKATORER 

• Enkät som efterfrågar konsumtion av 
nyproducerade kläder, nyproducerad 
elektronik2, engångsartiklar3 samt 
second hand och kunskap om och 
möjlighet till att byta/laga/låna/
uppdatera produkter� 

• Mängd insamlat elavfall kg/invånare 
via El-kretsen från kommunernas 
återvinningscentraler�

• Insamlad mängd textil till 
återanvändning på kommunernas 
återvinningscentraler samt mängd textil 
i restavfallet via plockanalys�

ÅTGÄRDSBANK 

• Riktade kommunikationsinsatser avseende kläder, elektronik, 
engångsartiklar för att skapa medvetenhet kring dess 
påverkan på jordens resurser� 

• Samarbeta med organisationer som verkar för ett förändrat 
konsumtionsmönster� 

• Stimulera lokala aktörer som främjar förebyggande genom 
att laga, hyra, dela och uppdatera produkter� 

• Möjliggöra textilinsamling på ÅVC�

1 Produkter som är avsedda att användas vid ett tillfälle för att sedan kasseras, exempelvis engångshandskar, förkläden, 
pappershanddukar och engångsmuggar�

2 Exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer och tv-apparater.

3 Produkter som är avsedda att användas vid ett tillfälle för att sedan kasseras, exempelvis engångsmuggar, -bestick, -tallrikar 
och påsar�
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Varor och tjänster påverkar vår miljö under hela livscykeln, vid tillverkning, 
användning, underhåll, återbruk, återvinning, avfallshantering och transporter i 
alla led� Pressen är stor på våra gemensamma resurser då världens befolkning 
och konsumtion ständigt ökar� Därför behöver vi bli bättre på att använda de 
resurser vi redan har�

Det krävs tålig kvalitet, återvinningsbara 
material och produkter som kan under-
hållas och repareras och som inte är 
trendkänsliga – en hållbar design, utförliga 
innehållsbeskrivningar, smarta förpackningar 
samt att reservdelar finns tillgängligt. Vi 
behöver ändra vårt beteende� För det krävs 
ökad kunskap och möjligheter i samhället 
att återbruka� Förändring krävs även i till 
exempel planerings- och inköpsprocesser� 
Vi behöver bli bättre på att vårda och laga 
istället för ett slit och släng beteende� 

Genom att uppdatera och återanvända 
möbler och inventarier i kommunala 
verksamheter, som i annat fall samlas i 
förråd eller kasseras, uppnår man både 
en ekonomisk besparing och en minskad 
miljöpåverkan� Bygg- och rivnings-

verksamheter ger upphov till stora mängder 
avfall som kan minskas genom en ökad 
återanvändning och återvinning� Viktigt att 
poängtera är att återanvändning inte får 
förbise bestämmelser som förhindrar att 
föroreningar och invasiva arter sprids�

Det måste finnas tillgängliga lösningar och 
system för våra invånare för att det ska 
vara en låg tröskel och en självklarhet att 
återbruka� Framför oss ser vi verkstäder 
och marknader för återbruk och 
delningsekonomier, kreativa lösningar där 
gammalt möter nytt, tekniska innovationer 
där nya produkter enbart tillverkas av 
återanvänt och återvunnet material� 
Nollavfallsidén för ett hushåll finns inom 
räckhåll där etik och hållbarhet genomsyrar 
alla delar i vårt samhälle�

Målområde 3:  
Använd de resurser vi har
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Mål 3.1. Andel möbel- och textilinköp i kommunens verksamheter som är återbrukat 
ska öka jämfört med år 2022. 

INDIKATORER 

• System finns i kommunen för återbruk 
av möbler och textil�   

• Andel möbel- och textilinköp per år som 
är återbrukat�

ÅTGÄRDSBANK

• Alla kommuner ska ha fungerande rutiner, metoder och 
arbetssätt kring återbruk av möbler och textil� 

• Arbeta strategiskt med upphandling och inköp där återbruk 
är ett viktigt kriterium� Inköp och beställande enhet ställer 
krav på demonterbarhet och tillgång till reservdelar i avtal� 

• Utbildning och kompetenshöjning av berörd personal� 
Arbeta med att förändra synsätt och beteende kring 
återbrukade produkter� 

• Utreda hur ett byte av möbler inom och mellan kommunerna 
i Boråsregionen kan se ut� 

Mål 3.2. Återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsmaterial inklusive 
massor från kommunala bygg-, mark- och anläggningsprojekt ska öka jämfört med 
år 2022. 

INDIKATORER 

• Avfallsfrågor inklusive återanvändning 
och återvinning finns med i checklistor 
vid ny- och ombyggnationer� 

• Det finns faktiska krav i 
entreprenadupphandling samt i 
konkreta projekt� 

ÅTGÄRDSBANK 

• Skapa rutiner och checklistor för att säkerställa att 
återvinning och återanvändning ingår i alla ny- och 
ombyggnationer samt rivningar i kommunala byggprojekt� 

• Öka samverkan mellan kommunens enheter och genomföra 
utbildningar för att säkerställa att man redan vid byggnation 
tar återanvändning och återvinning i beaktande� 

• Ställa krav i upphandlingsskedet på återvunnet material eller 
återbrukade produkter om möjligt� 

• Kartlägga flöden av massor inom regionen. 
• Undersöka möjlighet för regionalt samarbete för att 

samordna arbetet kring hantering av massor�

Mål 3.3. Livslängden på elektronik i kommunens verksamheter ska öka jämfört med 
år 2022.

INDIKATOR 

• Mätning av livslängd på datorer, 
mobiltelefoner och surfplattor�

ÅTGÄRDSBANK 

• Vid upphandling av elektronik ska krav ställas på ökad livslängd�
• Förändra i leasingavtal genom förlängning�
• Ställa krav på reparerbarhet�
• Uttjänt elektronik samlas in och återbrukas�
• Undersöka möjligheten att införa system där IT-utrustning 

inom kommunen kan spåras�

Mål 3.4. Invånarna ska ha möjlighet till enkel och tillgänglig återanvändning av produkter. 

INDIKATORER 

• Enkät till invånare som mäter beteende 
och kunskap kring återanvändning� 

• Möjlighet till återanvändning finns på 
återvinningscentral� 

• Mängd grovavfall per invånare som går 
till återanvändning (indikator från Avfall 
Web 2021–nutid)�

ÅTGÄRDSBANK 

• På alla ÅVC:er ska det finnas möjligheter för invånare och 
företag att lämna produkter för återanvändning�

• Stimulera lokala aktörer som möjliggör för medborgarna att 
återanvända produkter samt låna, hyra, dela och uppdatera 
produkter istället för att köpa nya�

• Informationsinsatser riktat mot förskola, skola och invånare�
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Materialåtervinning ska vara en naturlig del av invånarnas vardag och 
kommunernas verksamheter� Med återvinning säkerställs ett cirkulärt 
materialflöde för avfall som inte kunnat förebyggas eller återbrukats, 
samtidigt som skadliga ämnen lyfts ur cirkeln� Centralt i återvinning, det 
cirkulära materialflödet, är att det sker genom effektiva insamlings- och 
återvinningsmetoder�  

Genom att återvinna produkter och göra 
nya råvaror av dem så ersätts jungfruliga 
råvaror� Det innebär minskade utsläpp av 
fossil koldioxid och minskar även behovet 
av gruvor eller andra anläggningar för att 
utvinna råvaror vilka ofta i sig har en negativ 
miljöpåverkan på sin omgivning�

Idag förbränns nästan 65 % av det uppkomna 
kommunala avfallet i Boråsregionen� Kraven 
i EU:s avfallsdirektiv är att 60 % av det 
kommunala avfallet ska materialåtervinnas 
2030� Det innebär att vi nästan behöver 
fördubbla materialåtervinning och 
återbruk under de kommande tio åren� Det 
kommer ställa krav på ökad tillgänglighet, 
att det ska vara lätt att göra rätt, att 
det är lättare att sortera än att lämna 
avfallet som restavfall� Det kommer även 

kräva att återvinningstekniker utvecklas 
vidare men vi måste även ställa krav på 
produkters utformning innan de kommer 
ut i handeln� När avfallet når kommunerna 
som avfallshanterare är det oftast redan 
försent för att påverka produkternas 
återvinningsbarhet� En produkt som är 
gjord av många olika material är svår att 
materialåtervinna med dagens teknik till en 
rimlig kostnad� Möjligheten kommunerna 
har är att som inköpare ställa krav på 
att produkten ska ha en viss livslängd, 
reparerbarhet och även gå att återvinna när 
produkten tjänat ut�

Vi kommer framöver att se tjänster som är 
alltmer digitala� Ruttoptimering, och smarta 
behållare kommer göra att miljöpåverkan från 
insamlingen och transporterna blir allt mindre�

Målområde 4:  
Sortera mera
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Mål 4.1. Alla kommunala verksamheter ska ha möjlighet att enkelt och nära sortera 
ut sitt avfall. 

INDIKATOR 

• Möjlighet till utsortering finns i 
kommunens verksamheter�

ÅTGÄRDSBANK

• Klarlägga ansvar och kostnader�
• Införskaffa sorteringslösningar för full utsortering i 

gemensamma utrymmen�
• Utbildning av personal�

Mål 4.2. Andelen felsorterat i restavfallet ska minska med 50 % jämfört med år 2021. 

INDIKATOR 

• Plockanalyser�

Nuläge: 38 % är rätt sorterat, i övrigt 
består restavfallet av matavfall 30 %, 
förpackningar 26 %, textil 4,3 % och farligt 
avfall <1 %  (genomsnitt för Boråsregionen, 
siffror från senaste plockanalysen 2017).

ÅTGÄRDSBANK 

• Kommunikationsinsatser med fokus på farligt avfall, 
förpackningar, textil och matavfall�

• Bättre sorteringsmöjligheter med mer tillgänglig sortering, 
det vill säga bostadsnära eller annan typ av insamling av 
förpackningar i samarbete med producentansvariga�

• Bevaka och samarbeta kring kommande producentansvar 
för textil�

Mål 4.3. Mängd avfall från ÅVC som behandlas med förbränning och deponering ska 
minska jämfört med år 2021.

INDIKATOR 

• Mängd avfall som går till förbränning 
respektive deponering i kg/invånare�

Nuläge: År 2019 behandlades 68 160 
ton avfall från återvinningscentralerna 
i Boråsregionen med förbränning eller 
deponering där merparten behandlades 
med förbränning.

ÅTGÄRDSBANK 

• Kommunikationsinsatser gentemot hushållen och 
uppmuntring av sortering vid källan där avfall uppstår�

• Bättre sorteringsmöjligheter med fler fraktioner och 
optimerad layout på ÅVC�

• Utbildning av personal på ÅVC�
• Undersök möjlighet till inpasseringssystem på ÅVC för ökad 

tillgänglighet i regionen�

Mål 4.4. Andel hållbara och effektiva avfallstransporter i kommunens regi ska öka 
jämfört med år 2021.

INDIKATOR 

• Indikatorer i Avfall Web (I52, I27-29, I40-
41, I48-50, Å14-15)�

ÅTGÄRDSBANK 

• Utreda förutsättningar för fossilfria alternativ vid 
upphandling�

• Krav på ruttoptimering vid upphandling�
• Satsning på smarta och effektiva lösningar med minskade 

onödiga tömningar�
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Nedskräpning innebär att föremål slängs eller lämnas på platser, såväl offentliga 
platser i centralorter som dumpningar i skog och mark� Nedskräpning skadar 
miljön, djur och människor, det kostar samhället mycket pengar helt i onödan och 
skapar otrygghet. De negativa effekterna av nedskräpning påverkar alltså alla 
aspekter av hållbarhet – miljömässig, social och ekonomisk�  

Att arbeta förebyggande med nedskräpning 
är viktigt och kräver ett engagemang från 
alla som bor och verkar i regionen� En 
tydlig ansvarsfördelning och budget för 
städning är en förutsättning för att minska 
nedskräpning så att våra bebyggda områden 
och naturområden är attraktiva miljöer 
utan skräp� Fokusområdet Fimpa skräpet 
har också tydliga kopplingar till våra andra 
fokusområden� Genom att minska vår 
förbrukning av engångsartiklar, återanvända 
allt som går att återanvända och återvinna 
resten kan vi också minska nedskräpningen� 

Det finns en skillnad mellan människors 
attityd – det är fel att skräpa ner, och faktiskt 

beteende – vi skräpar ner ändå� Detta beror 
på sociala normer, bekvämlighet och otydligt 
ansvar� För att minska nedskräpning är 
det därför viktigt att arbeta med lösningar 
som fokuserar på att stärka sociala normer, 
tydliggöra möjligheterna att göra sig av 
med skräp och betona det personliga 
ansvaret� Detta kan åstadkommas genom 
exempelvis information, engagera röster och 
kanaler riktade mot specifika målgrupper, 
rätt papperskorg på rätt plats, fler 
återvinningsmöjligheter på offentliga platser 
så som torg, parker och badplatser, extra 
åtgärder vid kultur- och sportevenemang 
samt samverkan kommuner emellan� 

Målområde 5:  
Fimpa skräpet
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Mål 5.1. Nedskräpning ska minska med 50 % jämfört med år 2022. 

INDIKATOR 

• Skräpmätning (enligt Håll Sverige Rents 
metod eller annan likvärdig metod)�

ÅTGÄRDSBANK

• Tydliggöra ansvarsfördelning och budget för 
nedskräpningsfrågan�

• Säkerställa rutiner vid nedskräpning både inrapportering av 
nedskräpning och städning�

• Involvera förskolor, skolor och föreningar i skräpplockardagar�
• Arbeta med förebyggande insatser inklusive kommunikation�
• Ökad samverkan mellan förvaltningar och bolag inom 

kommunen och mellan kommunerna i regionen� 
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Samhällsplaneringen ska tillgodose en markanvändning som stödjer en 
långsiktigt hållbar avfallshantering� Detta avser alltifrån större anläggningar 
för exempelvis materialåtervinning till mindre kvartersnära utrymmen för 
återvinning, återbruk och delning�

I kommunernas översiktsplaner ska 
behovet av mark för infrastruktur kopplat 
till avfallsfrågor på lång sikt beaktas� Det 
behöver därför finnas en långsiktig planering 
om större avfallsanläggningar behövs på 
grund av ökad kapacitet eller nya krav inom 
avfallsområdet� 

Materialanvändningen kommer vara 
mer cirkulär framöver och vi får ändrade 
materialströmmar� Därför behöver vi i 
samhällsplaneringen reservera plats för 
avfallets infrastruktur från bostad till 
mottagningsanläggning� 

Det behöver finnas plats för återbruk av 
material och prylar, dels små utrymmen 
nära invånarna och dels större anläggningar 
på strategiska platser� Hushållen kommer 
även sortera i flera fraktioner nära hemmet 
och utrymmet för detta behöver öka� 
Bostadsnära insamling av flera fraktioner 
är en utmaning när avfallet ska hämtas, och 
det är därför viktigt att frågor om avfallets 
infrastruktur ingår i planarbetet från 
detaljplan till bygglov� 

Målområde 6:  
Planera in plats för avfallet
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Mål 6.1. Små och stora anordningar1 för återbruk, återvinnings- och avfallshantering 
ska lokaliseras i strategiska lägen så de är enkla att använda både ur brukar- och 
insamlingssynpunkt. 

INDIKATORER 

• Avfallsfrågor finns med i de checklistor 
och rutiner som plan och bygg arbetar 
efter� 

• Översiktsplaner stödjer en långsiktig 
hållbar avfallshantering�

• Kommunen har pekat ut strategiska 
lägen för anläggningar för att 
hantera återvinningsbara och 
återanvändningsbara resurser�

• En aktiv samverkan bedrivs mellan de 
som arbetar med avfallsfrågor och de 
som arbetar med de olika delarna i 
samhällsbyggnadsprocessen�

ÅTGÄRDSBANK

• Vid översikts- och detaljplanering beakta behovet av mark för 
infrastruktur kopplat till avfallsfrågor på lång sikt� 

• Införa rutiner för planering av gemensamma återvinnings- 
och avfallslösningar i bostadsområden� 

• Ta fram handledningar och införa rutiner för att säkerställa 
att avfallsfrågor beaktas i detaljplane- och bygglovsskedet 
både ur avfallsinsamlingssynpunkt och arbetsmiljösynpunkt 
och för att skapa utrymme för cirkulära flöden, exempelvis 
återanvändning� 

• Öka samverkan mellan berörda förvaltningar och bolag/
organisationer genom hela planeringsprocessen� 

1 Detta avser alltifrån större anläggningar för materialåtervinning till mindre utrymmen för återvinning, återbruk och delning.
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Styrmedel och verktyg för att 
nå målen
För att nå målen i avfallsplanen krävs olika typer av styrmedel och verktyg� Det kan 
vara ekonomiska styrmedel som avfallstaxan eller styrmedel av mer administrativ 
karaktär som upphandling, tillsyn och information� Även andra typer av verktyg för 
att åstadkomma en förändring är viktiga, teknikutveckling och digitalisering är två 
exempel� Av stor betydelse är också delaktighet, engagemang och samverkan mellan 
och inom olika delar av kommunens verksamheter�

Information, kommunikation, 
kunskap och rådgivning
För att nå merparten av avfallsplanens 
mål krävs kommunikativa insatser för att 
påverka invånare eller verksamhetsutövare 
att förebygga avfall och hantera avfall på ett 
miljöriktigt sätt� Kommunikationsinsatser kan 
hjälpa invånare, tjänstepersoner och politiker 
att arbeta för en hållbar utveckling� Det kan 
handla om enkla råd till invånarna för att 
minska sitt avfall eller att utbilda personal 
inom kommunens egna verksamheter i 
hur avfall kan förebyggas och produkter 
återanvändas. Kunskap finns både inom den 
egna organisationen och utanför och det är 
lätt att inhämta kunskap tack vare vårt allt mer 
digitala samhälle� 

Ett sätt att underlätta för kommuninvånarna 
och verksamhetsutövarna att göra rätt är 
att använda sig av samma begrepp och 
symboler i regionen� Till exempel så kan den 
nyligen framtagna Nordiska standarden för 
symboler för avfallsfraktioner användas på 
återvinningscentraler, i miljörum, på avfallskärl 
samt vid olika event i regionen�

Nudging
Nudging innebär en ”knuff i rätt riktning” och är 
ett sätt att åstadkomma beteendeförändring� 
Nudging handlar om att få människor att bete 
sig på ett önskat sätt genom att förändra deras 
valsituation, det vill säga det blir enklare att göra 
vissa val� Till exempel kan det handla om att 
använda mindre tallrikar för att minska matsvinn 
eller måla fotspår på en trottoar som visar vägen 
till en papperskorg för att minska nedskräpning�

Samverkan
Samverkan är en av grundpelarna för att nå 
målen i avfallsplanen� Flera olika delar av 
kommunens verksamheter och bolag behöver 
ha en öppenhet sinsemellan och sträva mot 
samma mål� Detta förutsätter en förståelse för 
målen och en vilja och möjlighet att samverka 
inom och mellan kommunerna� För att lyckas 
behöver kunskap delas mellan olika delar av 
kommunen� Nyckeln till att nå målen är arbete 
över gränserna och samverkan�

För att nå avfallsplanens målsättningar 
som helhet är det också av vikt med en 
samordnande funktion som agerar som en 
spindel i nätet för att samverkan mellan 
kommunerna ska fungera friktionsfritt�

Samverkan är en av grundpelarna för att nå målen 
i avfallsplanen. Flera olika delar av kommunens 
verksamheter och bolag behöver tillsammans arbeta 
för att åstadkomma de ambitiösa målsättningarna. 
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Avfallstaxa/Renhållningstaxa
I alla Sveriges kommuner är avfallshanteringen 
avgiftsfinansierad. Det är bara avfall som ingår 
i det kommunala ansvaret enligt 15 kap 20 § 
miljöbalken som ska finansieras via avfallstaxor 
(framgår av miljöbalken 27 kap 4 §)�  

Däremot ger en nyligen antagen lagändring 
möjlighet för kommunerna att använda 
avfallstaxan för åtgärder som vidtas för att 
förebygga avfall och som kan användas i arbetet 
med att uppnå en del av målen i avfallsplanen� 
Detta inkluderar dock inte förebyggande insatser 
gällande kommunens egna verksamhetsavfall�

Avfallsföreskrifter
Avfallsföreskrifterna innehåller lokala 
bestämmelser för hanteringen av avfall under 
kommunalt ansvar� I föreskrifterna beskrivs bland 
annat vilka skyldigheter fastighetsinnehavare har 
för det avfall de genererar samt hur avfall ska 
sorteras och lämnas�

Upphandling
Upphandling är ett kraftfullt verktyg där 
kommunerna har stor möjlighet att påverka� 
Genom att anta rutiner för avfallsförebyggande 
arbete i samband med upphandling och 
ställa miljökrav kan kommunerna bidra till 
avfallsminimering och en hållbar utveckling�

Tillsyn
De kommunala tillsynsmyndigheterna (miljö- 
och hälsoskyddskontor) utövar tillsyn över 
verksamheter och företag� Miljötillsyn kan ge 
råd, men även förelägga verksamhetsutövare att 
förbättra sin avfallshantering om det finns skäl 
för det� Under framtagandet av avfallsplanen 
har det uppkommit önskemål om att samverka 
och utbyta erfarenheter mellan kommunernas 
miljötillsynsavdelningar som ett led i att nå de 
mål som fastställs i avfallsplanen�

Teknikutveckling och digitala 
hjälpmedel
Digitalisering och ny teknik kommer få en stor 
betydelse för avfallshanteringen framöver� 
Möjlighet att utforma, optimera och utvärdera 
verksamheter och agerande på nya sätt 
baserat på tillgång till relevant data och nya 
mjukvaror kommer förändra många branscher, 
inkluderat avfallsbranschen� Flertalet av målen 
i avfallsplanen kommer uppfyllas delvis med 
hjälp av nya digitala och tekniska lösningar där 
appar, on-demand tjänster och sensorer på 
avfallsbehållare är några exempel�
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Ordlista
Agenda 2030
17 globala mål för hållbar utveckling syftar till 
att utrota fattigdom och hunger, förverkliga 
de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå 
jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och 
flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för 
planeten och dess naturresurser� Globala målen 
är integrerade och odelbara och balanserar de 
tre dimensionerna av hållbar utveckling: den 
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga�

Avfall
Alla föremål eller ämnen som innehavaren vill göra 
sig av med eller är skyldig att göra sig av med�

Avfallsföreskrifter
Kommunala bestämmelser för avfalls-
hantering� Föreskrifterna fastställer bland 
annat vilka skyldigheter kommunen och 
fastighetsinnehavare/verksamhetsutövare har 
samt när, var och hur avfall ska hämtas�

Avfallstaxa
Renhållningstaxa eller återvinningstaxa kan 
används synonymt� Avgift som kommunen tar 
ut för att finansiera de tjänster som ingår i det 
kommunala avfallsansvaret�

Avfallstrappan/avfallshierarkin
Anger en hierarki för i vilken ordning olika metoder 
för att behandla avfall bör användas� Den grundar 
sig på EU-direktiv och principen är också införd i 
svensk lagstiftning� Det högst prioriterade steget 
är förebyggande av avfall följt av återanvändning, 
materialåtervinning, energiåtervinning och 
deponering� Ibland läggs nedskräpning till som det 
allra nedersta steget i trappan�

Avfall web
Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem för 
hantering av avfallsstatistik�

Biogas och biogödsel
Biogas- och biogödselproduktion hänger 
ihop� I en biogasanläggning produceras 
dessa två produkter samtidigt genom att till 
exempel gödsel, matavfall, restprodukter från 
livsmedelsindustrin bryts ner under anaeroba 

(syrefria) förhållanden� Biogasen, som i huvudsak 
består av metan och koldioxid, kan användas 
till att tillverka el- och/eller värme eller som 
drivmedel� Biogödseln kan med fördel användas 
som ett näringsrikt gödselmedel�

Bostadsnära insamling/ 
Fastighetsnära insamling
Insamling av avfall i direkt anslutning till 
bostadsfastigheten�

Cirkulär ekonomi
I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i 
samhällets kretslopp istället för att bli avfall� 
Genom att återanvända och återvinna produkter, 
material och resurser kan vi behålla deras 
ekonomiska värde� Samtidigt kan vi minska 
uttaget av ny råvara och uppkomsten av avfall 
och restprodukter� För att lyckas med det måste 
vi ha en smartare produktion och produktdesign 
och mer hållbara konsumtionsmönster� Vi måste 
gå från en linjär till en cirkulär ekonomi�

Deponi
Upplagsplats för avfall på eller i jorden� 
Deponering är att bortskaffa avfall genom 
slutförvaring� Lagring av avfall får aldrig 
ske längre än tre år innan det räknas som 
deponering�

Energiåtervinning
Tillvaratagande av el/värme som alstras i en 
anläggning för avfallsförbränning eller av 
gas från organiska ämnen, till exempel i en 
rötningsanläggning eller på en deponi�

Farligt avfall
Ett ämne eller ett föremål som är avfall 
och som är markerat med en * i bilaga 3 till 
avfallsförordningen� Det gäller exempelvis 
ämnen som kan vara hälsoskadliga, smittförande, 
miljöfarliga, brandfarliga eller explosiva�

Förberedelse för återanvändning
En avfallshantering som genom kontroll, 
rengöring eller reparation gör att produkter eller 
komponenter som blivit avfall kan återanvändas�
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Förebyggande av avfall
Åtgärder som vidtas för att förebygga att det 
över huvud taget uppkommer avfall exempelvis 
genom minskad konsumtion eller delat ägande�

Förpackningar
Förpackning eller emballage är en produkt 
tillverkad för att skydda, hantera, leverera 
och presentera en vara� Som privatperson 
ska du lämna dina förpackningar på en 
återvinningsstation eller annan typ av 
förpackningsinsamling nära bostaden� 

Grovavfall
Hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande 
eller har andra egenskaper som gör att det inte är 
lämpligt att samla in i säck eller kärl� Exempelvis 
trasiga möbler eller metallskrot såsom stekpannor�

Hushållsavfall
Från och med den 1 augusti 2020 ersattes 
begreppet hushållsavfall med termen kommunalt 
avfall� Se kommunalt avfall�  

Hållbar utveckling
Tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov�  

Kommunalt avfall (och ansvar)
I begreppet kommunalt avfall innefattas avfall 
från hushåll och sådant avfall från andra källor 
som till sin art och sammansättning liknar avfall 
från hushåll� Alltså är det bara det som liknar 
avfallet från hushåll som räknas som kommunalt 
avfall och därmed ingår i ansvaret enligt 15 kap 
20 § miljöbalken� 

Det avfall som kommunen ansvarar för är 
förutom kommunalt avfall även avloppsfraktioner 
från enskilda avlopp, latrin samt bygg- och 
rivningsavfall som inte producerats i en 
yrkesmässig verksamhet� Det är bara avfall som 
ingår i det kommunala ansvaret enligt 15 kap 20 
§ miljöbalken som ska finansieras via avfallstaxor 
(framgår av miljöbalken 27 kap 4 §)� 

Definitionen kommunalt avfall har utformats 
för att vara i linje med den som används för 
statistiska ändamål av Eurostat och OECD� Den 
nya definitionen är genomförd i svensk rätt 
genom ändringen i 15 kap 3 § miljöbalken (prop� 
2019/20:156)� 

Kretsloppspark
Med kretsloppspark avses en anläggning där 
återanvändning, återvinning och avfallssortering 
samlas� Besökarna uppmuntras på anläggningen 
att skänka saker till återanvändning genom 
personlig mottagning� Anläggningarna 
samarbetar med en eller flera organisationer 
som bedriver sortering, försäljning av produkter 
för återanvändning och oftast reparation 
(förberedelse för återanvändning) på samma 
område� Anläggningen fungerar därutöver som 
en återvinningscentral�

Källsortering
Sortering eller separering av avfall på samma plats 
där avfallet uppkommit, till exempel i hushållet� 

Klimat 2030
Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionens kraftsamling för 
västsvenska aktörer som arbetar för en 
attraktiv och hållbar framtid�  

Matavfall
Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan 
(hushåll, restauranger, storkök, butiker och 
livsmedelsindustrin)� Omfattar såväl ätbar mat 
(se matsvinn) samt det som inte brukar ätas, 
exempelvis ben, kärnor och skal�

Materialåtervinning
Avfallshantering som innebär tillvaratagande av 
material från avfall�

Matsvinn
Onödigt matavfall, det vill säga sådan mat som 
hade kunnat ätas upp om den hanterats på rätt 
sätt och ätits upp i tid, även avskrap från tallrikar 
och rester i förpackningar�
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Miljöhus
Också kallat återvinningshus eller kretsloppshus� 
Ett avfallsutrymme uppfört som ett fristående 
hus med kärl för olika avfallsfraktioner� 

Plockanalys
Plockanalys innebär att en i förväg bestämd 
mängd avfall plockas ut och sorteras� Resultat 
redovisas och sammanställs i en rapport� Syftet 
med en plockanalys är att få en bild av vad och 
hur mycket aktuell verksamhet (exempelvis 
hushållen) slänger i sina avfallskärl�

Producent
Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till 
Sverige eller säljer en vara eller en förpackning 
eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet 
frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder 
av renhållnings- eller miljöskäl�

Producentansvar
Skyldighet för producenter att se till att avfall 
samlas in, transporteras bort, återvinns, 
återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som kan 
krävas för en miljö- och hälsomässigt godtagbar 
avfallshantering�

Rejekt
Det material som i förbehandlingen av 
matavfallet sorteras bort och ofta går till 
förbränning� Rejekt kan även uppkomma i 
andra återvinnings- och behandlingsprocesser� 
Exempelvis uppkommer rejekt i samband med att 
insamlade förpackningar skall förberedas inför 
att bli nytt material�

Renhållningsordning
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en 
renhållningsordning� Renhållningsordningen 
består av avfallsplan och föreskrifter 
för avfallshantering (ibland kallade 
renhållningsföreskrifter)�

Restavfall
Restavfall är det avfall som blir kvar efter du har 
sorterat ut förpackningar, returpapper, matavfall, 
grovavfall, elavfall och farligt avfall� 

Återanvändning
En åtgärd som innebär att en produkt eller 
komponent som inte är avfall används igen för att 
fylla samma funktion som den ursprungligen var 
avsedd för�

Återvinning
En avfallshantering som innebär att avfallet 
kommer till nytta som ersättning för annat 
material, antingen genom energiåtervinning 
eller materialåtervinning� Materialåtervinning är 
hållbarhetsmässigt bättre än energiåtervinning� 
Begreppet innefattar även förberedelse för 
materialåtervinning eller förberedelse för 
återanvändning�

Återvinningscentral (ÅVC)
Större anläggning för insamling av till exempel 
grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall� 
Ibland även med verksamhet för återanvändning� 
Finansieras av avfallstaxan� 

Återvinningsstation (ÅVS)
Obemannad mindre anläggning för mottagning 
av förpackningar och returpapper� Drivs ej av 
kommunen utan på uppdrag av producenterna�
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Bilagor
GEMENSAM AVFALLSPLAN 2021–2030
För Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn och Vårgårda



Bilaga 1: 

Framtagande av avfallsplanen



Framtagandet av avfallsplanen har präglats av ett stort engagemang ute 
i kommunerna� Planen har arbetats fram med hjälp av tjänstepersoner 
från alla åtta kommuner med en projektgrupp som bas� Under 
framtagandet av avfallsplanen har kontinuerlig förankring genomförts 
både politiskt, på chefsnivå samt i olika konstellationer av tjänstepersoner�  

Projektorganisation
Under andra halvan av 2018 kom ett önskemål från Boråsregionens 
medlemskommuner om att samverka kring att ta fram en gemensam avfallsplan� 
En projektgrupp bestående av en till två representanter från varje kommun 
eller kommunalt energi- och avfallsbolag bildades initialt i projektet under 2019� 
Under hösten 2019 tillsattes en projektledare på Boråsregionen för att samordna 
arbetet med framtagandet av ny regional avfallsplan. Projektgruppen har träffats 
regelbundet under hela projektperioden� Projektgruppen bestod av tio personer 
med följande roller: projektledare, avfalls- eller renhållningschefer, avfallsingenjör, 
samhällsplanerare och verksamhetsansvarig avfall från hushåll� Ett antal personer 
från projektgruppen blev utsedda att vara delprojektledare för de fokusgrupper 
som sedan bildades i projektet� 

Fokusgrupper
Sex olika målområden identifierades som viktiga för Boråsregionen:

• Hushåll med maten�

• Konsumera hållbart�

• Använd de resurser vi har�

• Sortera mera�

• Fimpa skräpet�

• Planera in plats för avfallet�

Fokusgrupper bildades kring varje målområde och dessa bemannades med 
tjänstepersoner från våra åtta kommuner, totalt 60 tjänstepersoner var 
aktiva i arbetet� Det var en bred representation från kommunernas olika 
verksamheter som deltog, bland annat representanter från avfall, miljö, kost, 
förskola, skola, äldreomsorg, fastighet, bostadsbolag, gata, park, upphandling, 
lokalförsörjning, plan, bygg och fritid� Även ett antal externa organisationer 
deltog i fokusgrupperna, bland annat representanter från Science Park Borås, 
Högskolan i Borås, Medborgarskolan och Navet Science Center� Fokusgruppernas 
arbete inleddes med en gemensam workshop i januari 2020 och därefter följde 
ett antal ytterligare möten och workshops i respektive grupp under våren 2020� 
Ur fokusgruppen Sortera Mera lyftes behovet av ett separat möte med fokus 
på hantering av massor� Till detta möte bjöds ytterligare representanter in från 
kommunernas olika delar; servicekontor, entreprenad samt kommunbiolog� 
Fokusgruppernas övergripande roll var att ge inspel på mål, åtgärder och 
indikatorer� De målförslag som fokusgrupperna arbetade fram förädlades sedan 
av projektgruppen� 
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Förankring
Under 2020 har kontinuerlig förankring av arbetet med att ta fram avfallsplanen 
rapporterats och presenterats för de olika nätverk som drivs av Boråsregionen; 
kommunchefsnätverket, nätverket för miljöstrategisk samverkan, nätverket 
för samhällsbyggnadschefer samt nätverk för äldreomsorg, funktionshinder 
och individ- och familjeomsorg� Under hösten 2020 inleddes ett omfattande 
förankringsarbete i respektive kommun för att få ytterligare inspel på de förslag 
som tagits fram i fokusgrupperna� Presentationer och workshops hölls med 
tjänstepersoner, med kommunledningsgrupper samt på politiska sammanträden 
så som i kommunstyrelsen och i olika nämnder i respektive kommun� 

Remiss och utställning
Planen var ute på remiss februari till maj 2021� Den ställdes även ut för samråd 
till allmänheten under samma period� Projektgruppen bearbetade där efter in 
ändringar i avfallsplanen utifrån de remissvar som inkommit� Totalt inkom 13 
remissvar� Kommunerna i Boråsregionen inkom med ett svar vardera�

Politisk hantering
Projektet har kontinuerligt avrapporterats till Beredningen för Hållbar Utveckling, 
BH7, på Boråsregionen� BH7 är beredande för Direktionen på Boråsregionen� 
Presentation och dialog har också hållits med Direktionen� Därtill har projektet 
presenterats och dialog har förts ute i varje kommun i kommunstyrelser 
eller nämnder under framtagandet av planen� Direktionen beslutar om 
rekommendation av antagande av planen i Boråsregionen� Respektive kommun 
beslutar sedan om antagande i den egna kommunen�
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Bilaga 2: 

Avfallsplanens sammanhang 
i kommunen och ansvarig 
för målen



Avfallsplanen och dess mål har beröringspunkter med andra 
strategier, målområden och styrdokument som återfinns i 
kommunerna, detta beskrivs nedan� Tabell 2–7 visar strukturen för 
ansvarsfördelningen av de olika målen� Ansvarsfördelning tas slutligt 
fram under implementering 2021�

Avfallsplanens sammanhang i kommunen
Bollebygds kommun
Avfallsplanen ligger i linje med de miljömål som återfinns i Verksamhetsplan 
och budget 2020-2022 för kommunstyrelsen� Bland annat ska man arbeta för 
att vara en “Miljösmart kommun” och “Kommunen ska efterleva av kommunen 
uppsatta miljö- och hållbarhetsmål”� Nämnderna ska arbeta för att bryta ner 
de övergripande målen till ett eller flera nämndspecifika mål. Målen ska vara 
specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbegränsade, så kallade smarta 
mål� Exempelvis har mål formulerats med syfte att ge barn och elever en god, 
näringsriktigt sammansatt kost av god kvalitet och som en åtgärd för att nå det 
målet har man infört en nationell modell för att mäta matsvinn och kan således 
påverka och minska mängden matsvinn som uppkommer i kommunen�

Borås stad
I Vision 2025 beskrivs Borås stad som kretsloppsstaden� Det ger en tydlig 
indikation på ambitionsnivån för arbetet med avfallsfrågor� Arbetet med att 
minimera avfallet berör flera andra styrdokument. I de nuvarande miljömålen 
finns liknande målsättningar. Avfallsplanen är därför ett viktigt underlag när 
nya miljömål ska tas fram� Minskade klimatutsläpp hänger ihop med minskad 
resursanvändning och ökade cirkulära flöden och ingår därför även som en 
strategi i Energi- och klimatstrategin�

Borås Stad är på väg mot en tillitsbaserad styrmodell, vilket innebär mindre 
detaljstyrning och större fokus på riktning och på arbetssätt som ska leda till 
handling� Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för avfallsfrågor� Borås 
Energi och Miljö AB är utförare på avfallsområdet och har ansvar för insamling och 
hantering av avfall och återvinningsmaterial. Borås Energi och Miljö har ett flertal 
styrande och strategiska dokument och målsättningar som berör avfallsplanen, 
bland annat affärsplaner, budgeten och miljömålet: ”Lev hållbart, Lev mer”. 

Herrljunga och Vårgårda kommuner
Herrljunga och Vårgårda kommuner samverkar kring renhållnings- och 
avfallsfrågan och har en gemensam organisation för detta� 

Avfallsplanen med sina förslag till aktiviteter kommer underlätta för kommunerna 
i dess miljöarbete kring Agenda 2030 och Klimat 2030� Kommunerna kommer även 
ansluta sig till en del av Västra Götalandsregionens klimatlöften där avfallsplanen 
ger ett extra stöd i detta arbete�  

Avfallsplanen ligger i linje med det arbete som bedrivs inom båda kommunerna� 
De flesta målen som berör minskade avfallsmängder samt att sträva högre upp i 
avfallstrappan är ett arbete som kommunen redan bedriver om än i vissa fall har 
långt kvar� En del av målen är dock inte så tydligt uttalade inom kommunen� Dessa 
mål kan även vara svåra att mäta samt uppnå när det gäller exempelvis inköp av 
engångsartiklar samt arbetskläder� Även en del andra mål och åtgärder som berör 
flera enheter kan var svårare att följa upp.
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Marks kommun
Arbetet med de mål som berörs i avfallsplanen knyter an både till Marks kommuns 
arbete med Klimat 2030 och Agenda 2030� Arbetet inom Klimat 2030 bedrivs dels 
genom ett antal åtaganden, som sträcker sig till 2029 och dels genom ett antal mer 
kortsiktiga klimatlöften. Inom åtagandena, finns stor frihet att ändra och här kan 
många av avfallsplanens mål med fördel vävas in� När det gäller klimatlöftena så 
är dessa fasta och Marks kommun har valt vilka man ska jobba med varav en del 
berör avfallsplanen. En del andra åtaganden som också finns med i avfallsplanen 
har man i dagsläget valt att inte arbeta med� Detta är dock inte motstridigt mot 
avfallsplanens mål, då ställning enbart har tagits att inte jobba det kommande året 
med detta� 

I arbetet med Agenda 2030, vars miljödel återspeglar de nationella miljömålen, 
har Marks kommun startat upp två processer� En går ut på att ta fram en helt ny 
vision samt kommunövergripande mål� Den andra processen handlar om att ta 
fram kommunövergripande styrdokument för hur Marks kommun ska arbeta med 
Agenda 2030. Även här finns det stora samordningsvinster med att koppla på även 
avfallsplanens mål� Poängteras ska att de kommunövergripande styrdokumenten 
i dagsläget enbart vänder sig till kommunens egna verksamheter och inte till 
kommuninvånare�

Svenljunga kommun
I Svenljunga kommun finns sedan tidigare strategiska mål som tangerar 
avfallsplanens målsättningar� Målområde 4 i fullmäktigemålen är ett övergripande 
mål “att lämna över ett miljömässigt hållbart samhälle till nästa generation”� Ett 
mål som i princip samtliga mål i avfallsplanen kommer att bidra till� Vidare har 
Svenljunga kommun en energi- och klimatstrategi från 2010 där tre åtgärder berör 
avfallsplanen� Det handlar om drivmedel och ruttoptimering vid avfallstransporter, 
att använda kommunalt hushållsavfall till biogasproduktion och att utreda 
tankställen för biogas� Svenljunga kommun kommer att ansluta sig till Västra 
Götalandsregionens klimatlöften där avfallsplanen kommer att bidra till att 
uppfylla flera av klimatlöftena. 

Tranemo kommun
Avfallsplanen faller väl in under Tranemo kommuns vision och strategiska plan, 
med visionen ”Tranemo är en hållbar och attraktiv kommun som kännetecknas 
av kreativitet och framtidstro” och där ett av dom prioriterade målen är ett 
hållbart samhälle� 

Förslagsvis bör arbetet med den regionala avfallsplanen och dess mål och åtgärder 
bedrivas som ett kommunövergripande projekt� Där planering och uppföljning 
av vilka mål och aktiviteter som är prioriterade nästkommande period sker via 
dialog i enlighet med kommunens styrmodell� Därtill nyttjas vårt digitala stöd för 
projekthantering för samverkan och rapportering under pågående arbete�

Ett kommunövergripande projekt ger möjlighet att väva samman avfallsplanen 
med övriga aktuella styrdokument som rör området till exempel lokala miljömål 
och klimatlöften� Exempelvis skulle klimatlöfte 11, att minska matsvinnet 
i kommunens verksamheter till 45 gram/portion kunna vara ett delmål till 
avfallsplanens mål om 35 gram/portion�
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Ulricehamns kommun
Avfallsplanen är en del av Ulricehamns kommuns miljöstrategiska arbete� 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för avfallsfrågor� Ulricehamns 
Energi har verksamhetsansvaret inom avfallsområdet, till exempel ansvar 
för insamling och hantering av avfall och återvinningsmaterial samt att sköta 
kommunens avfallsanläggning� 

De flesta målen som handlar om att minska avfallsmängder och sträva högre upp 
i avfallstrappan är ett arbete som Ulricehamns Energi och Ulricehamns kommun 
har högt på sin agenda. I kommunens budget 2020 finns mål om hållbarhet och 
klimatanpassningsåtgärder till exempel att minska matsvinnet i skolorna och 
skapa mer hållbara menyer� En ny avfallsplan kommer göra det möjligt för alla 
samhällsaktörer att föra in mål och aktiviteter i sin budget och i sin verksamhet så att vi 
tillsammans minskar uttagen av ändliga resurser samt lever och arbetar mer hållbart�

Ansvarig för målen
För att nå målen i avfallsplanen krävs att det finns uttalade ansvariga. 
Ansvarsfördelning per kommun tas slutligt fram under implementeringen 2021� 
Viktigt att poängtera är att ansvaret för uppfyllande av målen inte enbart faller 
på avfallsenheterna� Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder som berör många 
olika delar av kommunens verksamhet:

• För målområde 1 Hushåll med maten är följande delar av kommunen viktiga 
aktörer för att nå målen; kostverksamhet, förskola, skola och äldreomsorg, 
bostadsbolag samt avfalls- och miljöenheter�

• För målområde 2 Konsumera hållbart är följande delar av kommunen 
viktiga aktörer för att nå målen; upphandling och inköp, förskola, skola och 
äldreomsorg, näringslivsansvariga, kultur och fritid, kommunikation samt 
avfalls- och miljöenheter�

• För målområde 3 Använd de resurser vi har är följande delar av kommunen 
viktiga aktörer för att nå målen; upphandling och inköp, byggnation, 
rivning och fastighet, servicekontor, bostadsbolag, tillsyn samt avfalls- 
och miljöenheter� 

• För målområde 4 Sortera mera är följande delar av kommunen viktiga 
aktörer för att nå målen; avfallsenhet, kommunikation, upphandling, 
bostadsbolag och lokalförsörjning� 

• För målområde 5 Fimpa skräpet är följande delar av kommunen viktiga 
aktörer för att nå målen; gata- och parkenheter, fritid- och folkhälsa, 
kommunikation och tillsyn�

• För målområde 6 Planera in plats för avfallet är följande delar av kommunen 
viktiga aktörer för att nå målen; samhällsplanering och avfallsenheter�

44

Avfallsplan 2021–2030



St
ru

kt
ur

 fö
r 

an
sv

ar
sf

ör
de

ln
in

g

M
ål

Bo
lle

by
gd

Bo
rå

s
H

er
rl

ju
ng

a
M

ar
k

Sv
en

lju
ng

a
Tr

an
em

o
U

lr
ic

eh
am

n
Vå

rg
år

da

M
ål

om
rå

de
 1

: H
us

hå
ll 

m
ed

 m
at

en
.

1�
1�

 M
at

sv
in

ne
t s

ka
 

m
in

sk
a 

til
l 3

5 
g/

po
rt

io
n 

i k
om

m
un

en
s 

ve
rk

sa
m

he
te

r� 
 

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

1�
2�

 M
at

sv
in

ne
t s

ka
 

m
in

sk
a 

m
ed

 5
0 

%
 p

er
 

in
vå

na
re

 jä
m

fö
rt

 m
ed

 
år

 2
02

1�

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

1�
3�

 M
in

st
 6

0 
%

 
av

 u
pp

ko
m

m
et

 
m

at
av

fa
ll 

sk
a 

gå
 ti

ll 
nä

ri
ng

så
te

rv
in

ni
ng

 
oc

h 
bi

og
as

pr
od

uk
tio

n 
el

le
r 

an
na

t m
ilj

ö-
 

m
äs

si
gt

 m
ot

sv
ar

an
de

 
än

da
m

ål
�

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
be

ll 
2.

 M
ål

om
rå

de
 1

: H
us

hå
ll 

m
ed

 m
at

en
.

45

Mot en hållbar och cirkulär framtid



St
ru

kt
ur

 fö
r 

an
sv

ar
sf

ör
de

ln
in

g

M
ål

Bo
lle

by
gd

Bo
rå

s
H

er
rl

ju
ng

a
M

ar
k

Sv
en

lju
ng

a
Tr

an
em

o
U

lr
ic

eh
am

n
Vå

rg
år

da

M
ål

om
rå

de
 2

: K
on

su
m

er
a 

hå
llb

ar
t.

2�
1�

 K
on

su
m

tio
ne

n 
av

 e
ng

ån
gs

ar
tik

la
r 

i k
om

m
un

en
s 

ve
rk

sa
m

he
te

r 
sk

a 
m

in
sk

a 
jä

m
fö

rt
 m

ed
 

år
 2

02
2�

 

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

2�
2�

 L
iv

sl
än

gd
en

 
på

 a
rb

et
sk

lä
de

r 
i k

om
m

un
en

s 
ve

rk
sa

m
he

te
r 

sk
a 

ök
a 

jä
m

fö
rt

 m
ed

 å
r 

20
22

�

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

2�
3�

 In
vå

na
rn

as
 

fö
rs

tå
el

se
 o

m
 

ko
pp

lin
ge

n 
m

el
la

n 
ko

ns
um

tio
ns

-
be

te
en

de
, a

vf
al

ls
-

m
än

gd
er

 o
ch

 m
ilj

ö-
på

ve
rk

an
 s

ka
 ö

ka
�

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
be

ll 
3.

 M
ål

om
rå

de
 2

: K
on

su
m

er
a 

hå
llb

ar
t.

46

Avfallsplan 2021–2030



St
ru

kt
ur

 fö
r 

an
sv

ar
sf

ör
de

ln
in

g

M
ål

Bo
lle

by
gd

Bo
rå

s
H

er
rl

ju
ng

a
M

ar
k

Sv
en

lju
ng

a
Tr

an
em

o
U

lr
ic

eh
am

n
Vå

rg
år

da

M
ål

om
rå

de
 3

: A
nv

än
d 

de
 r

es
ur

se
r 

vi
 h

ar
.

3�
1�

 A
nd

el
 m

öb
el

- 
oc

h 
te

xt
ili

nk
öp

 
i k

om
m

un
en

s 
ve

rk
sa

m
he

te
r s

om
 

är
 å

te
rb

ru
ka

t s
ka

 ö
ka

 
jä

m
fö

rt
 m

ed
 å

r 2
02

2�

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

3�
2�

 Å
te

ra
nv

än
dn

in
g 

oc
h 

åt
er

vi
nn

in
g 

av
 

by
gg

- o
ch

 r
iv

ni
ng

s-
m

at
er

ia
l i

nk
l� 

m
as

so
r 

fr
ån

 k
om

m
un

al
a 

by
gg

-, 
m

ar
k-

 o
ch

 
an

lä
gg

-n
in

gs
pr

oj
ek

t 
sk

a 
ök

a 
jä

m
fö

rt
 m

ed
 

år
 2

02
2�

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

3�
3�

 L
iv

sl
än

gd
en

 
på

 e
le

kt
ro

ni
k 

i k
om

m
un

en
s 

ve
rk

sa
m

he
te

r s
ka

 ö
ka

 
jä

m
fö

rt
 m

ed
 å

r 2
02

2�

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

3�
4�

 In
vå

na
rn

a 
sk

a 
ha

 m
öj

lig
he

t t
ill

 
en

ke
l o

ch
 ti

llg
än

gl
ig

 
åt

er
an

vä
nd

ni
ng

 a
v 

pr
od

uk
te

r�

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
be

ll 
4.

 M
ål

om
rå

de
 3

: A
nv

än
d 

de
 re

su
rs

er
 v

i h
ar

.

47

Mot en hållbar och cirkulär framtid



St
ru

kt
ur

 fö
r 

an
sv

ar
sf

ör
de

ln
in

g

M
ål

Bo
lle

by
gd

Bo
rå

s
H

er
rl

ju
ng

a
M

ar
k

Sv
en

lju
ng

a
Tr

an
em

o
U

lr
ic

eh
am

n
Vå

rg
år

da

M
ål

om
rå

de
 4

: S
or

te
ra

 m
er

a.

4�
1�

 A
lla

 k
om

m
un

al
a 

ve
rk

sa
m

he
te

r s
ka

 h
a 

m
öj

lig
he

t a
tt

 e
nk

el
t 

oc
h 

nä
ra

 s
or

te
ra

 u
t 

si
tt

 a
vf

al
l�

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

4�
2�

 A
nd

el
en

 
fe

ls
or

te
ra

t i
 re

st
-

av
fa

lle
t s

ka
 m

in
sk

a 
m

ed
 5

0 
%

 jä
m

fö
rt

 m
ed

 
år

 2
02

1�

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

4�
3�

 M
än

gd
 a

vf
al

l f
rå

n 
ÅV

C 
so

m
 b

eh
an

dl
as

 
m

ed
 fö

rb
rä

nn
in

g 
oc

h 
de

po
ne

rin
g 

sk
a 

m
in

sk
a 

jä
m

fö
rt

 m
ed

 
år

 2
02

1�

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

4�
4�

 A
nd

el
 h

ål
lb

ar
a 

oc
h 

eff
ek

tiv
a 

av
fa

lls
tr

an
sp

or
te

r 
i 

ko
m

m
un

en
s 

re
gi

 s
ka

 
ök

a 
jä

m
fö

rt
 m

ed
 å

r 
20

21
�

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
be

ll 
5.

 M
ål

om
rå

de
 4

: S
or

te
ra

 m
er

a.

48

Avfallsplan 2021–2030



St
ru

kt
ur

 fö
r 

an
sv

ar
sf

ör
de

ln
in

g

M
ål

Bo
lle

by
gd

Bo
rå

s
H

er
rl

ju
ng

a
M

ar
k

Sv
en

lju
ng

a
Tr

an
em

o
U

lr
ic

eh
am

n
Vå

rg
år

da

M
ål

om
rå

de
 5

: F
im

pa
 s

kr
äp

et
.

5�
1�

 N
ed

sk
rä

pn
in

g 
sk

a 
m

in
sk

a 
m

ed
 5

0 
%

 
jä

m
fö

rt
 m

ed
 å

r 2
02

2�

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

5�
2�

 U
pp

le
vd

 
ne

ds
kr

äp
ni

ng
 i 

off
en

tli
g 

m
ilj

ö 
sk

a 
fö

rb
ät

tr
as

 jä
m

fö
rt

 
m

ed
 å

r 2
02

2�

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
be

ll 
6.

 M
ål

om
rå

de
 5

: F
im

pa
 s

kr
äp

et
.

49

Mot en hållbar och cirkulär framtid



St
ru

kt
ur

 fö
r 

an
sv

ar
sf

ör
de

ln
in

g

M
ål

Bo
lle

by
gd

Bo
rå

s
H

er
rl

ju
ng

a
M

ar
k

Sv
en

lju
ng

a
Tr

an
em

o
U

lr
ic

eh
am

n
Vå

rg
år

da

M
ål

om
rå

de
 6

: P
la

ne
ra

 in
 p

la
ts

 fö
r 

av
fa

lle
t.

6�
1�

 S
m

å 
oc

h 
st

or
a 

an
or

dn
in

ga
r f

ör
 

åt
er

br
uk

, å
te

rv
in

ni
ng

s 
oc

h 
av

fa
lls

ha
nt

er
in

g 
sk

a 
lo

ka
lis

er
as

 i 
st

ra
te

gi
sk

a 
lä

ge
n 

så
 d

e 
är

 e
nk

la
 a

tt
 a

nv
än

da
 

bå
de

 u
r b

ru
ka

r- 
oc

h 
in

sa
m

lin
gs

sy
np

un
kt

�

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
s 

sl
ut

lig
t 

fr
am

 u
nd

er
 

im
pl

em
en

-
te

ri
ng

 2
02

1

Ta
be

ll 
7.

 M
ål

om
rå

de
 6

: P
la

ne
ra

 in
 p

la
ts

 fö
r a

vf
al

le
t.

50

Avfallsplan 2021–2030



Bilaga 3: 

Mål och lagstiftning som 
berör avfallsplanen



Det finns ett flertal lagar och mål både på internationell och nationell 
nivå som berör avfallsområdet� Alltifrån FN:s Globala hållbarhets mål 
Agenda 2030, EU:s avfallsdirektiv, EU:s paket om cirkulär ekonomi, 
svensk lagstiftning i form av Miljöbalken och Avfallsförordningen, 
de svenska miljömålen, den nationella avfallsplanen och regionala 
hållbarhets- och klimatmål inom Västra Götaland�

Målen som lyfts fram nedan har varit relevanta i arbetet med 
framtagandet av Boråsregionens avfallsplan� De har i vissa fall 
agerat som inspiration och satt ramarna för prioriteringar av mål i 
avfallsplanen med syfte att den ska samverka och gå i linje med mål 
och strukturer som finns på global och nationell nivå.

Globala mål – Agenda 2030
De globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, antogs 2015 av FN:s medlemsländer� 
Agenda 2030 rymmer 17 mål som syftar till en hållbar utveckling i alla tre 
dimensioner av hållbarhet; miljömässig, social och ekonomisk� Flertalet av målen 
berör avfallsområdet och relaterar också till målen i avfallsplanen� 

Figur 5. De globala hållbarhetsmålen.
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Mål 3. God hälsa och välbefinnande syftar bland annat 
till att minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd 
av skadliga kemikalier samt föroreningar� Ett cirkulärt 
avfallssystem har som mål att avgifta kretsloppen och 
minska nedskräpningen� Hållbara och färre transporter 
i avfallskedjan kommer leda till att minska mängden 
luftföroreningar som släpps ut� Avfallsplanens målområde 
4 och 5 påverkar detta mål�

Mål 7. Hållbar energi för alla ska säkerställa tillgång till 
ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern 
energi för alla� Avfallsplanens målområde 1 och 4 berör 
detta mål genom energiproduktion från matavfall samt 
effektivare avfallstransporter.

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
handlar om att resurseffektiviteten i konsumtion och 
produktion behöver förbättras för att uppnå en varaktig, 
inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt� Genom att 
arbeta mot ett cirkulärt avfallssystem som minimerar 
mängden avfall bidrar vi till att bryta sambandet mellan 
ekonomisk tillväxt och miljöförstöring� Detta berör 
avfallsplanens målområde 2, 3 och 4�

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
syftar till att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka 
för en inkluderande och hållbar industrialisering samt 
främja innovation� Vi bidrar genom att se över och utveckla 
den avfallsrelaterade infrastrukturen i målområde 6�

Mål 11. Hållbara städer och samhällen ska göra städer 
och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga 
och hållbara vilket relaterar till avfallsplanens målområde 
6 där avfallsfrågan ska komma in i ett tidigt skede i 
samhällsbyggnadsprocessen�

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion ska 
säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster� 
Vi bidrar i målområde 1, 2, 3 och 4 genom att öka möjligheten 
till att återanvända, minska avfallsmängderna, bedriva hållbar 
upphandling av varor samt samverka med företag och andra 
avfallsalstrande aktörer� Vi bidrar också genom att minska 
det onödiga matsvinnet samtidigt som vi använder det 
nödvändiga matavfallet för att skapa energi och växtnäring� 

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna handlar om att 
vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och 
dess konsekvenser� Samtliga målområden i avfallsplanen 
bidrar till detta mål genom att förebygga avfall, öka 
återanvändningen och materialåtervinningen, integrera 
avfallsfrågan som en del i fysisk planering och öka antalet 
hållbara avfallstransporter� 
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Lagstiftning på EU-nivå
Inom EU gäller avfallsdirektivet (2008/98/EG) som ställer krav på 
medlemsstaterna att minska mängden avfall samt främja återanvändning och 
materialåtervinning genom avfallstrappan/avfallshierarkin� EU-kommissionen 
har även tagit fram ett paket för cirkulär ekonomi som innehåller en plan för att 
sluta kretsloppet och hantera alla faser av en produkts livscykel: från konsumtion 
och produktion till avfallshantering och marknaden för returråvaror� Planen 
pekar också ut fem prioriterade områden där man ska skynda på omställningen 
i värdekedjan; plast, matsvinn, viktiga råvaror, byggnation och rivning samt 
biomassa och biobaserade produkter� Det ställs också krav på källsortering av 
farligt avfall från hushåll, textilavfall och biologiskt avfall� Ett särskilt mål för att 
minska antalet deponier införs också�

Lagstiftning på nationell nivå
Grundläggande bestämmelser om avfall finns i miljöbalken (1998:808) och 
avfallsförordningen (2020:614)� Avfallstrappan/avfallshierarkin är en del av 
lagstiftningen med ett fokus på att nå så högt upp i hierarkin som möjligt, det vill 
säga förebyggande av avfall�

Nyligen har också regeringen tagit beslut om att införa EU:s avfallspaket i svensk 
lag vilket har förändrat delar av miljöbalken gällande avfallshantering� Däribland 
att kommunen också ansvarar för att behandla bygg- och rivningsavfall som 
inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. Definitionen hushållsavfall har 
bytts ut till kommunalt avfall. Kommunerna ges möjlighet att finansiera såväl 
information om avfallsförebyggande som insamling och sortering av produkter 
för återbruk via avfallstaxan� 

Nationell avfallsplan
Den nationella avfallsplanen ”Att göra mer med mindre – Sveriges avfallsplan och 
avfallsförebyggande program 2018–2023” anger att idag utnyttjas 60 procent av 
världens ekosystem på ett icke hållbart sätt� De kommande årtionden kommer en 
ökad befolkning med högre inkomster öka den globala efterfrågan på produkter 
och tjänster� Syftet med den nationella avfallsplanen är att beskriva Sveriges 
arbete med att:

• minska mängden avfall

• minska mängden skadliga ämnen i 
material och produkter

• minska de negativa effekter på både 
människors hälsa och vår miljö som 
avfall ger upphov till

• främja en praktisk tillämpning av 
avfallshierarkin och utnyttja resurserna 
i avfallet

• bryta sambandet mellan ekonomisk 
tillväxt och den miljö- och 
hälsopåverkan som hänger samman 
med att avfall uppstår
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Boråsregionens avfallsplan följer dessa i och med de sex målområden som 
planen utgörs av som syftar till att förebygga avfall, cirkulera material och 
minska nedskräpning� Den nationella avfallsplanen lyfter också fram ett antal 
strömmar som är viktiga att arbeta med då de exempelvis ger upphov till stora 
avfallsmängder eller har omfattande miljöpåverkan� Dessa är bygg och riv, mat, 
elektronik, textil, plast och nedskräpning� Boråsregionens avfallsplan innefattar 
samtliga dessa strömmar i målformuleringarna inom respektive målområde�

Det svenska miljömålssystemet
Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 
och ett antal etappmål� Generationsmålet visar riktningen för vad som måste göras 
inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås� Miljökvalitetsmålen beskriver 
det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till� Etappmålen är steg 
på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. 

Figur 6. De svenska miljökvalitetsmålen.
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Generationsmålet: “Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser� “

Miljökvalitetsmålen är totalt 16 mål, dessa utgör grunden i den nationella 
miljöpolitiken. Avfallsområdet berörs av flera av målen.

• God bebyggd miljö: målet innebär att städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 
till en god regional och global miljö� Målet om god bebyggd miljö strävar 
bland annat mot:

 - Hållbar avfallshantering 
Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för 
konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i 
det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att 
avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras�

 - Hushållning med energi och naturresurser 
Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på 
ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt 
minska och att främst förnybara energikällor används�

• Giftfri miljö: målet syftar till att förekomsten av ämnen i miljön som 
har skapats i eller utvunnits av samhället inte ska hota människors 
hälsa eller den biologiska mångfalden� Avfallsplanen bidrar till målet 
genom att verka för att minska avfallets farlighet och därmed eliminera 
dessa ur kretsloppet�

• Begränsad klimatpåverkan: Målet innebär att halten av växthusgaser i 
atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig� Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en 
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen 
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras� 

Ett antal Etappmål har funnits fram till 2020 och bland annat berört ökad 
resurshushållning i byggsektorn, ökad resurshushållning i livsmedelskedjan samt 
giftfria och resurseffektiva kretslopp. Ett antal nya etappmål har nyligen antagits:

• Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar 
med minst 20 viktprocent per capita från år 2020 till år 2025 samtidigt 
som en ökad andel av den svenska livsmedelsproduktionen når butik och 
konsument till år 2025�

• Andelen kommunalt avfall som materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning ska successivt öka� Etappmålet har en stegrande 
ambitionsnivå fram till år 2035, då minst 65 viktprocent av det kommunala 
avfallet ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas� 

• Andelen återanvändbara förpackningar som släpps ut på marknaden ska 
öka successivt från år 2022 med minst 30 % år 2030�
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Producentansvar
Sverige tillämpar idag producentansvar på ett antal olika strömmar, vilket 
innebär att den som sätter en produkt på marknaden också ska vara ansvarig 
för att produkten tas om hand på ett miljöriktigt sätt efter dess slutanvändning� 
Det finns idag ett producentansvar för förpackningar, returpapper, däck, bilar, 
läkemedel, elutrustning, batterier och radioaktiva produkter� Tidigare omfattades 
även returpapper av producentansvar men i december 2020 fastställdes att 
kommunerna från och med år 2022 tar över ansvaret för insamling och återvinning 
av returpappret� Grundprincipen med producentansvar är att förorenaren betalar, 
Polluter Pays Principle (PPP)� 

Under 2018 godkändes en ändring av förordningen kring ansvaret för 
förpackningar, som innebär ett krav på bostadsnära insamling av förpackningar� 
Förordningen innebar att till 2021 ska 60 % av alla bostadsfastigheter ha en 
borttransport av förpackningarna från de vanligast förekommande materialen och 
100 % från och med april 2025� Dock beslutade regeringen i september 2020 att 
delar av den nya förpackningsförordningen skjuts fram till år 2023 och justeringar 
i förordningen kan komma att ske� Den nuvarande insamlingen av förpackningar 
under producenternas ansvar kommer fortgå tills vidare�

Under 2020 utreds även hur ett producentansvar för textil skulle kunna utformas� 
Syftet med producentansvaret är att åstadkomma miljönytta genom ökad 
insamling av textil för återanvändning och av textilavfall för återvinning, i första 
hand för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning� 

25/25 målet Avfall Sverige
Till år 2025 ska mat- och restavfallet minska med 25 %, jämfört med 2015� År 
2015 var mängden mat- och restavfall i snitt 225 kilo per person nationellt (enligt 
Avfall Web)� En minskning med 25 % innebär i snitt 56 kg och den kvarvarande 
mängden mat- och restavfall skulle bli 169 kg� Exempel på åtgärder för att nå målet 
är att minska matsvinnet och minska onödig användning av produkter� En utökad 
utsortering av såväl matavfall som förpackningar som ändå uppstår kommer 
också att behövas�

Regionala mål
Västra Götalandsregionen arbetar fram en ny regional utvecklingsstrategi som 
är en övergripande strategi för det regionala tillväxts- och utvecklingsarbetet i 
regionen� Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar, möjligheter 
och utmaningar och vad vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring� Strategin 
ska gälla för åren 2021–2030. Cirkulära affärsmodeller finns med som en av de 
fyra tvärsektoriella kraftsamlingarna i strategin� Denna kraftsamling belyser 
bland annat vikten av en cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och behovet av nya 
affärsmodeller för att åstadkomma förändring.
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Klimat 2030
Västra Götaland antog 2009 ett 
regionalt klimatmål om att vara 
fossiloberoende senast 2030 vilket har 
preciserats ytterligare i Klimat 2030 
som har fyra fokusområden för att nå 
målet där Boråsregionens avfallsplan 
framförallt har beröringspunkter med 
fokusområde 1, 2 och 3� 

1. Hållbara transporter, bland annat med 
fokus på accelererad omställning till 
fossilfria fordon�

2. Förnybara och resurseffektiva 
produkter och tjänster, med fokus på 
tjänster och cirkulära varor, design 
för en hållbar livsstil samt större 
marknad för biobaserade material 
och drivmedel�

3. Klimatsmart och hälsosam mat, bland 
annat med fokus på minskat matsvinn�

4. Sunda och klimatsmarta bostäder 
och lokaler�
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Bilaga 4: 

Bedömning av miljöpåverkan



Enligt miljöbalken 1998:808 6 kap 3 § ska en myndighet eller kommun 
som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs 
i lag eller annan författning göra en strategisk miljöbedömning, 
om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan� I en miljöbedömning 
identifieras, beskrivs och bedöms olika miljöeffekter för aktuell 
plan� Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i 
planering och beslutsfattande för att främja en hållbar utveckling�

Kommunerna i Boråsregionen tar fram en gemensam avfallsplan� 
Planen anger inte nya förutsättningar för kommande tillståndspliktiga 
anläggningar och bedöms inte påverka naturområden eller andra 
områden negativt till följd av planens genomförande� Avfallsplanens 
genomförande bedöms istället ge en positiv effekt på miljön då 
miljövinsterna med att förebygga avfalls uppkomst samt att i övrigt 
sträva mot en hållbar avfallshantering är större än avfallssystemets 
egen miljöbelastning� Se analys nedan�

Bedömning av miljöpåverkan
Målområde 1: Hushåll med maten
Målen är framtagna för att öka resurshushållningen i 
livsmedelskedjan och därmed minska miljöpåverkan� Målen 
strävar mot att minska matsvinnet samtidigt som matavfall ska 
samlas in separat och nyttiggöras som en resurs till växtnäring och 
energiproduktion eller annat miljömässigt motsvarande ändamål�  

Bedömning: Målområdet ligger väl i linje med det svenska etappmålet om 
ökad resurshushållning i livsmedelskedjan� Stor miljöpåverkan kommer från 
livsmedelsproduktion och genom att minska svinnet och ta till vara på det 
matavfall som uppstår på ett miljömässigt hållbart sätt kommer detta bidra till att 
miljöpåverkan från livsmedel minskar�

Målområde 2: Konsumera hållbart
Målen inom detta område innebär att avfallsmängderna ska 
minska� Att förebygga avfall handlar mycket om ett förändrat 
konsumtionsmönster� För att uppnå en hållbar konsumtion 
och därigenom förebygga avfall måste vi använda tjänster och 
produkter utan att kommande generationers behov äventyras�  

Bedömning: Målområdet har en positiv miljöpåverkan� Minskade avfallsmängder 
innebär minskat tryck på resurser, färre transporter och minskat användning av 
energi� Målen har dessutom en positiv inverkan på det svenska miljömålet giftfri 
miljö samt FN:s globala hållbarhetsmål 12� Hållbar konsumtion och produktion�

Målområde 3: Använd de resurser vi har
Målen för området är framtagna med bakgrund i att genom 
effektiv användning av de resurser vi har kan vi minska 
mängden avfall och mängden skadliga ämnen i kretsloppet� 
En viktig del i detta är att öka återanvändningen� För att öka 
återanvändningen krävs en beteendeförändring samt bättre 

förutsättningar för invånarna att lämna produkter till återanvändning� Även 
kommunens verksamheter har en viktig roll i att agera som förebild och styra över 

60

Avfallsplan 2021–2030



inköp och vad som händer med produkter som förbrukats� Nya anläggningar för 
återanvändning hanteras inte inom planen, tillstånd för sådana verksamheter söks 
enligt ordinarie process�  
Bedömning: Målområdet har en positiv miljöpåverkan� Målen kommer bidra till 
att minska avfallsmängderna och hushålla med resurser på ett bättre sätt� Bland 
annat bidrar målen till uppfyllande av det svenska miljömålet giftfri miljö samt FN:s 
globala hållbarhetsmål 12� Hållbar konsumtion och produktion�

Målområde 4: Sortera mera
Målen innefattar ökad återvinning, renare avfallsfraktioner 
och minskade mängder avfall till förbränning och deponering� 
Återvinning ska vara en naturlig del av invånarnas vardag och 
kommunernas verksamheter� Med återvinning säkerställs ett 
cirkulärt materialflöde för avfall som inte kunnat förebyggas 

eller återbrukats, samtidigt som skadliga ämnen lyfts ur cirkeln� Centralt i 
det cirkulära materialflödet är att det sker genom effektiva insamlings- och 
återvinningsmetoder�  
Bedömning: Målområdet bidrar till en positiv miljöpåverkan genom ett ökat 
resurs- och materialutnyttjande� Avfallshantering innebär en betydande andel 
transporter och målområdet adresserar detta genom att styra transporterna till 
att bli mer energieffektiva och använda fossilfria bränslen. Målområdet har en 
positiv påverkan på bland annat de svenska miljömålen begränsad klimatpåverkan, 
god bebyggd miljö, giftfri miljö och frisk luft samt FN:s globala hållbarhetsmål 11� 
Hållbara städer och samhällen och mål 13� Bekämpa klimatförändringar�

Målområde 5: Fimpa skräpet
Målen för området strävar mot att skapa en renare miljö� 
Att arbeta förebyggande med nedskräpning samt att städa 
nedskräpade miljöer är kärnan i detta målområde� Detta har 
även betydelse för att skapa en attraktiv och trygg region såväl 
som kommun att bo och verka i�  

Bedömning: Målområdet har en positiv miljöpåverkan genom minskad spridning 
av förorenade ämnen� Målområdet bidrar bland annat till att uppfylla de svenska 
miljömålen god bebyggd miljö och giftfri miljö samt FN:s globala hållbarhetsmål 
11� Hållbara städer och samhällen, mål 14� Hav och marina resurser och mål 15� 
Ekosystem och biologisk mångfald� 

Målområde 6: Planera in plats för avfallet
Avfallsplanens mål och åtgärder för området innebär 
att processerna för samhällsplaneringen ska tillgodose 
en markanvändning som stödjer en långsiktig hållbar 
avfallshantering� Anläggningar för insamling, återvinning 
och återbruk ska finnas i strategiska lägen så att det är lätt 

att göra rätt och så att transporterna minimeras� I planeringssammanhang bör 
avfallsfrågor belysas och beaktas i tidiga skeden så att marken kan användas på 
ett optimalt och ändamålsenligt sätt�  
Bedömning: Målområdet bidrar bland annat till att uppfylla de svenska 
miljökvalitetsmålen om god bebyggd miljö, frisk luft och begränsad klimatpåverkan 
samt FN:s globala hållbarhetsmål 11� Hållbara städer och samhällen�
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Sammanfattande bedömning
Målområdena i avfallsplanen med mål och åtgärder kommer bidra till att 
förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet samt minska nedskräpning 
i regionen� Implementeringen av planen kommer innebära att kommunerna styrs 
i en riktning mot ett hållbart samhälle och ett ökat fokus på cirkulär ekonomi� 
Dessutom innebär avfallsplanen en ökad samverkan regionalt vilket kan bidra till 
en större genomslagskraft och ytterligare positiv miljöpåverkan� Kommunerna i 
Boråsregionen bedömer därmed att genomförandet av denna plan inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan då de mål och åtgärder som presenteras 
i avfallsplanen bedöms till huvudpart ha en positiv inverkan på miljön� Planen 
träffas därmed inte av kravet på strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken 6 
kap och miljöbedömningsförordningen (2017:966)� Bedömningen att avfallsplanen 
inte medför betydande miljöpåverkan har kommunicerats till Länsstyrelsen i 
Västra Götaland som meddelade ”Utifrån det underlag som presenterats delar 
länsstyrelsen er bedömning att avfallsplanen ej kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan.” (2020-09-10, diarienummer 566-42315-2020)�
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Beslut
 

Diarienummer Sida

2020-09-10
 

566-42315-2020
 

1(1)

Jenny Järpler
Handläggare
010-2244531

Boråsregionen

 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Yttrande över betydande miljöpåverkan

Ni har sänt in underlag inför framtagande av en gemensam avfallsplan för åtta 
kommuner i Boråsregionen (Bollebygds kommun, Borås stad, Herrljunga kommun, 
Marks kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun, Ulricehamns kommun, 
Vårgårda kommun).

 

Utifrån det underlag som presenterats delar länsstyrelsen er bedömning att 
avfallsplanen ej kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

 

Jenny Järpler

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.



Bilaga 5: 

Nulägesbeskrivning 
av avfallshantering i 
Boråsregionen



I enlighet med Naturvårdsverket föreskrifter (NFS 2020:6) ska 
avfallsplanen innehålla en beskrivning av nuläget i kommunerna, det 
vill säga de förhållanden i kommunen som påverkar avfallets mängd 
och sammansättning� Nulägesbeskrivningen ger information om 
kommunernas demografi, näringslivsstruktur, avfall som kommunen 
ansvarar för och anläggningar för förebyggande och hantering av 
avfall� Uppgifter om avfall som inte är kommunens ansvar anges 
endast översiktligt�

Geografi och demografi
Boråsregionen är belägen i de södra delarna av Västra Götalands län och består 
av de åtta kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn och Vårgårda� I regionen bor ca 226 000 personer (2019) och det är en 
stor spridning i antalet invånare mellan de olika kommunerna� Mer än hälften av 
invånarna bor i centralort eller i annan tätort i kommunen� Borås är den största 
kommunen med drygt 113 000 invånare följt av Mark och Ulricehamn med med 
cirka 34 000 respektive 24 000 invånare och Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga, 
Tranemo och Vårgårda med mellan cirka 9400–11 900 invånare� Regionen gränsar 
till Göteborgsregionen i väster, Skaraborgsregionen i norr, Hallands län i söder 
och Jönköpings län i öster� Arbetspendlingen är relativt utbredd med Borås som 
knutpunkt� Regionen har också ett stort utbyte med Göteborgsregionen� 

Boendeformer
I de mindre kommunerna dominerar boende i småhus där Svenljunga och 
Tranemo har högst andel boende i småhus� Lägst andel boende i småhus har 
Borås� Variationen i boendeform påverkar logistiska lösningar för insamling av 
avfall från hushållen�

Figur 7. Karta över Boråsregionen.
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Kommun Invånare Andel i 
centralort

Andel i 
övrig tätort

Andel i 
landsbygd

Bollebygd 9 495 45 % 17 % 39 %

Borås 113 179 66 % 25 % 9 %

Herrljunga 9 464 42 % 13 % 44 %

Mark 34 754 44 % 23 % 33 %

Svenljunga 10 780 34 % 27 % 39 %

Tranemo 11 936 28 % 44 % 29 %

Ulricehamn 24 668 46 % 23 % 31 %

Vårgårda 11 810 48 % 5 % 46 %

Kommun Antal 
hushåll

Varav andel 
i småhus

Varav  
andel i fler-
bostadshus

Varav  
andel i övrig 
eller okänd 
boendetyp

Antal 
fritidshus

Bollebygd 3 867 70 % 25 % 5 % 372

Borås 50 713 39 % 55 % 6 % 1842

Herrljunga 4 290 74 % 19 % 7 % 496

Mark 15 342 69 % 25 % 6 % 1635

Svenljunga 4 804 80 % 14 % 6 % 1100

Tranemo 5 226 78 % 16 % 6 % 629

Ulricehamn 11 062 64 % 29 % 7 % 1431

Vårgårda 4 989 71 % 21 % 8 % 461

Tabell 8. Befolkning (2019) och tätortsgrad (2016). Källa: scb.se.

Tabell 9. Antal hushåll fördelat på boendetyp samt antal fritidshus i regionen (2018). Källa: scb.se.
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Näringslivsstruktur
Boråsregionens näringsliv och arbetsmarknad präglas av textil och design, handel, 
logistik och distribution, tillverkningsindustri, verkstad och elektronikföretag 
samt gröna näringar� Antal arbetsställen i regionen är omkring 29 000 (SCB 
företagsregistret, 2019)� De största arbetsgivarna i regionen är Borås stad och 
Västra Götalandsregionen (VGR)� Lokalt är kommunerna stora arbetsgivare� Utöver 
kommunerna och VGR är de största arbetsgivarna i regionen med fler än 500 
anställda följande (utan inbördes ordning, siffror från 2019):

• Ellos AB

• H&M Online AB

• Högskolan i Borås

• Samhall AB

Kommunalt avfall
Avfall som omfattas av kommunalt ansvar innefattar bland annat mat- 
och restavfall, grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall, latrin och 
slam� Detta innefattar både avfall från hushåll och sådant avfall från andra 
verksamheter som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, 
det vill säga från kommunens verksamheter såsom förskola, skola och 
äldreomsorg samt från exempelvis restauranger� En sammanställning av dessa 
avfallsmängder visas i Tabell 10� Sammanställningen visar de avfallsströmmar 
och de mängder som samlas in i ett separat insamlingssystem� Värt att 
notera att detta inte alltid motsvarar totala mängden avfall som uppkommer� 
Gällande exempelvis textilavfall, i tabellen redovisas endast det som samlats 
in separat på kommunernas återvinningscentraler och går till återbruk, 
merparten av textilavfallet hamnar i dagsläget i restavfallet som därmed går till 
energiutvinning� Ytterligare ett exempel är fett och matolja, där endast en av 
kommunerna i dagsläget har mätbar separat insamling av detta, därmed kan 
mängderna upplevas som små�

Även andra typer av avfall uppkommer i kommunens verksamheter� Detta 
avser till exempel byggavfall och schaktmassor från kommunala bygg-, 
mark- och exploaterings-projekt, avloppsreningsslam, restprodukter från 
förbränningsanläggningar, avfall från gata och parker mm. I dagsläget finns ingen 
sammanställning i Boråsregionen över dessa avfallsfraktioner� 

• RISE Research Institutes of Sweden AB

• Veoneer Sweden AB

• Nexans Sweden AB

• Speed Competence AB 
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Fraktion 
(ton/år)

Biologisk 
behandling

Material-
återvinning

Energi-
utvinning Deponering Annan 

behandling Totalt

Matavfall 10 589 10 589

Restavfall 29 368 29 368

Farligt avfall 391 782 131 1303 2607

Textilavfall 319 319

Latrinavfall 4 4

Slam från 
enskilda avlopp 66 7591 66 759

Fettavskiljarslam 3 719 3 719

Fett och matolja 0,5 0,5

Metallavfall 
(exklusive 
förpackningar)

3 941 3 941

Plastavfall 
(exklusive 
förpackningar)

415 415

Träavfall 
(exklusive 
förpackningar)

12 175 12 175

Gipsavfall 742 742

Trädgårdsavfall 2 817 2 441 5 258

Övrigt grovavfall 6 955 22 246 475 29 676

Deponirest 538 538

Summa 17 125 12 444,5 67 016 1 144 68 381 166 110,5

1 Slam från enskilda avlopp behandlas på avloppsreningsverk där de i vissa fall rötas men rötresten går till energiutvinning eller 
jordförbättring, och i andra fall rötas ej slammet utan långtidslagras och används som jordförbättring�

Tabell 10. Avfall som omfattas av kommunalt ansvar. Mängder i Boråsregionen i ton/år 
(2019) och behandlingsmetod. Källa: Avfall Web samt kommunerna.
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Insamlingssystem för avfall i Boråsregionen
I Boråsregionen finns flera olika system för insamling av avfall från hushåll, enligt 
Tabell 11� Tabellen avser insamlingssystem som tillämpades i kommunerna under 
2020, Borås kommer införa fyrfacksinsamling och separata kärl för rest- och 
matavfall under de kommande åren� � Samtliga kommuner erbjuder separat 
insamling av matavfall� Flera kommuner har också möjlighet att hämta större 
mängder avfall i exempelvis container� Dessutom tillämpas underjordsbehållare 
och sopsug i områden med flerfamiljshus. Underjordsbehållare innebär att 
matavfall och restavfall lämnas i en lucka till en behållare som helt eller delvis är 
nedgrävd� Om sopsug tillämpas lämnas matavfall och restavfall via en lucka varpå 
dessa sugs eller trycks via ett rör till en behållare� 

Insamlingssystem i 
Boråsregionen Beskrivning Kommun

Ett kärl för rest- och 
matavfall

Rest- och matavfallspåsar 
läggs i samma kärl och 
sorteras sedan via optisk 
sortering

Borås, Ulricehamn

Separata kärl för rest- och 
matavfall

Två olika kärl, ett för 
matavfall och ett för 
restavfall

Bollebygd, Herrljunga, 
Mark, Tranemo, Vårgårda

Fyrfacksinsamling

Två kärl med vardera 
fyra fack för matavfall, 
restavfall, förpackningar, 
tidningar, batterier och 
ljuskällor

Svenljunga

Tabell 11. Olika typer av insamlingssystem i kommunerna i Boråsregionen.

Anläggningar för avfallshantering och förebyggande i 
Boråsregionen
I Boråsregionen finns 13 återvinningscentraler (ÅVC). Anläggningarna drivs av 
respektive kommun� På återvinningscentralen kan hushåll och små företag  
lämna exempelvis:

• Trädgårdsavfall

• Förpackningar

• Returpapper 

• Vitvaror, kyl och frys

• Elavfall

• Batterier

• Övrigt farligt avfall ex: färg  
och kemikalier

• Wellpapp

• Trä

• Gips

• Brännbart

• Metallskrot

• Inert material  
(sten, tegel, betong)

• Däck

• Produkter till återbruk
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Figur 8. Karta över de 13 återvinningscentraler som återfinns i Boråsregionen.

 1� Tumberg ÅVC
 2� Herrljunga ÅVC
 3� Annelund ÅVC
 4� Övreskog ÅVC
 5� Fristad ÅVC

 6� Dalsjöfors ÅVC
 7� Boda ÅVC
 8� Lusharpan ÅVC
 9� Viskafors ÅVC
 10� Råssa ÅVC

 11� ÅVC Skene skog 
 12� Kretsloppscentralen 

Moga Returen
 13� ÅVC Returen
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Nästan 46 000 ton grovavfall och farligt avfall samlades in på återvinnings-
centralerna i Boråsregionen under 2019 (Avfall web)� 

Merparten av återvinningscentralerna i regionen erbjuder möjlighet till återbruk av 
produkter i form av ta och ge� Flera av kommunerna är i process med att ta fram 
nya planer för hur återvinningscentralerna framöver ska utformas och återbruk 
blir en allt viktigare del� Detta kan på sikt även leda till att mängden grovavfall 
minskar till förmån för återbruk. I flera kommuner har man också en särskild 
återbruksverksamhet där produkter och material repareras och fräschas upp med 
hjälp av resurser från arbetsmarknadsinsatser�

Övriga anläggningar för avfallshantering i Boråsregionen
Utöver ovan nämnda anläggningar eller system för att hantera och samla in avfall 
finns följande anläggningar i Boråsregionen av betydelse för avfallshanteringen.

Typ av avfallshantering Anläggning

Avfallsförbränning Ryaverket, Borås Energi och Miljö

Biogasproduktion
Sobacken, Borås Energi och Miljö
Ulricehamns Energi
Vårgårda Herrljunga Biogas

Deponi Sobacken, Borås Energi och Miljö

Förbränningsanläggning för 
tryckimpregnerat trä Solör Bioenergi, Svenljunga

Omlastning farligt avfall Sobacken, Borås Energi och Miljö

Omlastning av kommunalt avfall

Sobacken, Borås Energi och Miljö
Svenljunga kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun

Omlastning, sortering och/eller 
återvinning av kommunalt avfall och/eller 
verksamhetsavfall från privata aktörer

LBC, Borås och Ulricehamn
Remondis, Borås
Skrotfrag, Borås och Ulricehamn
Stena Recycling, Borås
Suez Recycling, Ulricehamn

Plaståtervinning Van Werven, Svenljunga

Tabell 12. Övriga anläggningar för avfallshantering i Boråsregionen.
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Avfall som omfattas av producentansvar
I Sverige tillämpas producentansvar som ett styrmedel för att nå miljömålen� 
Producentansvaret omfattar förpackningar, returpapper1, elutrustning, batterier, 
däck, bilar, läkemedel och radioaktiva produkter� De som sätter dessa produkter 
på marknaden, det vill säga producenterna, har också ett ansvar att se till att varan 
tas om hand på ett miljöriktigt sätt efter konsumenternas slutanvändning� Målet 
med producentansvaret är att producenterna ska motiveras att ta fram produkter 
som är resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen� 
Det finns separata insamlingssystem för de olika producentansvarsströmmarna, 
exempelvis samlas förpackningar och returpapper i huvudsak in via återvinnings-
stationer (ÅVS). I Boråsregionen finns det 158 återvinningsstationer, dessa drivs på 
uppdrag av producenterna och är alltså inte kommunens ansvar�

Tabell 13. Avfallsfraktioner som omfattas av producentansvar. Mängder för 
Boråsregionen i ton/år (2019) samt kg/person (2019). Källa: FTI och Avfall Web.

Fraktion Mängd  
(ton)

Mängd  
(kg/person)

Rikssnitt  
(kg/person)

Pappersförpackningar 3215 15 13,9

Plastförpackningar 1760 8,6 7,5

Metallförpackningar 412 2,1 1,6

Glasförpackningar 4046 14,1 21,8

Returpapper 3345 19,3 18,7

Elutrustning 2719

Bärbara batterier 59

Bilbatterier 158

Däck 3302 

Bilar i�u�

Läkemedel i�u�

Radioaktiva produkter i�u�

1 Under år 2020 beslutades att kommunerna tar över ansvaret för returpapper. Detta innebär att från 
och med år 2022 får landets kommuner ansvar för insamlingen och återvinningen av returpapper�  
https://www�regeringen�se

2 Avser endast däck insamlat på kommunernas återvinningscentraler.
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Bilaga 6: 

Framtidsutsikter för 
avfallshantering i 
Boråsregionen och  
avfall i kommunernas 
översiktsplaner



De kommande tio åren kommer förändringar ske i samhället i stort 
såväl som i vår region som kommer påverka avfallets mängder, hur 
avfall samlas in och hanteras� Digitalisering, teknikutveckling, ökat 
hållbarhetsfokus, nya affärsmodeller och demografiska förändringar 
är några exempel som kommunerna behöver ta hänsyn till, anpassa 
sig efter och vara delaktiga i utvecklingen av�

Befolkningsprognos och framtida avfallsmängder
Boråsregionen består av åtta kommuner med olika storlek och förutsättningar� I 
några av kommunerna förväntas befolkningsökningen vara liten eller till och med 
statisk medan i andra kommuner förväntas befolkning öka med 3–7 % mellan år 
2020 och 2030� Den genomsnittliga prognostiserade befolkningsökningen per år 
fram till 2030 är för Boråsregionen 0,5 % (Västra Götalandsregionen)� 

Diagram 1. Befolkningsprognos för Boråsregionen fram till år 2030.  
Källa: Västra Götalandsregionen.

År 2019 behandlades 467 kg avfall per person från hushållen i Sverige enligt Avfall 
Sveriges statistik� Mängden restavfall har minskat, mängden insamlat matavfall har 
ökat samt mängden insamlade förpackningar har ökat jämfört med föregående 
år� SMED, Svenska miljöemissionsdata prognostiserar att avfallsmängder från 
hushåll kommer öka med 24 % mellan år 2020 och 2030 (”Framtida avfallsmängder 
och avfallsbehandlingskapacitet”, SMED Svenska Miljöemissionsdata)� En del 
avfallsfraktioner spås minska till förmån för att andra ökar� En ökad utsortering 
genom exempelvis fastighetsnära insamling av förpackningar, ger dock samma 
avfallsmängder totalt sett men en ändrad fördelning mellan avfallsslagen� 
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Prognosen tar däremot inte hänsyn till teknisk utveckling, ökade initiativ för 
avfallsförebyggande insatser eller förpackningsindustrins utveckling vilket till stor del 
kan komma att minska avfallsmängderna� Avfall Sveriges rapport 2018:24 pekar på en 
komplexare materialsituation med fler avfallsfraktioner. Mindre andel restavfall men 
en ökning av förpackningsavfallet� En mer fragmenterad avfallshantering förutspås där 
fler aktörer gör anspråk på avfallsflödena. Vad gäller avfallsanläggningar så har dessa 
troligen blivit större och färre� Gällande avfallsmängdernas utveckling de kommande 
tio åren spås Boråsregionen följa rikets utveckling i genomsnitt�

Framtida behov av insamlingssystem och anläggningar i 
Boråsregionen
I Boråsregionen ser kommunerna ett behov av anläggningar inom 
följande områden:

• Kretsloppsparker med ökade möjligheter för återbruk av bland 
annat bygg- och rivningsmaterial

• Anläggningar för laga, uppdatera, byta och låna produkter det 
vill säga cirkulära handelsplatser, verkstäder och bytesrum, samt 
även mobila lösningar för detta

• Sorteringsanläggningar för att möjliggöra ökad 
materialåtervinning av restavfall och grovavfall

• En samordning kring lokal hantering av massor och hantering av 
förorenade massor

För att realisera sådana anläggningar krävs en långsiktighet, samverkan 
mellan kommunerna och ekonomiska investeringar�

Trender och framtida förutsättningar för avfallshantering
Det finns ett flertal trender och kommande samhällsförändringar som kommer påverka 
avfallsbranschen. Ett flertal olika omständigheter är viktiga för kommunerna att förhålla 
sig till och utvecklas i takt med, exempelvis digitalisering, demografiska förändringar 
och ett ökat hållbarhetsfokus� Nedan redovisas ett antal framtidsspaningar som bland 
annat bygger på Avfall Sveriges rapporter 2018:20 och 2018:24�

Digitalisering och tekniska lösningar
En stor del av vårt vardagsliv och arbetsliv organiseras med stöd av digitala 
lösningar� Digitalisering kommer få en stor betydelse även för avfallshanteringen 
framöver� Exempelvis kan digitalisering och maskininlärning möjliggöra bättre 
utsortering av avfall genom att avfall som slängts i samma container kan 
eftersorteras� Optimerad hämtning av avfall genom så kallade ”on-demand” 
lösningar är ett annat exempel. Där man kan effektivisera transporterna, slippa 
onödiga tömningar och skapa en bättre service för invånarna� Möjlighet att 
utforma, optimera och utvärdera verksamheter och agerande på nya sätt baserat 
på tillgång till relevant data och nya mjukvaror kommer förändra många branscher, 
inkluderat avfallsbranschen� Det blir därför viktigt för kommunerna att ta del av 
och följa med i den utvecklingen� 
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Kundfokus
Kunderna förutsätter en ökad service för att delta i källsortering vilket medför 
att insamlingen av avfall av olika slag sker mer fastighets- eller kvartersnära� 
Kundkontakter har i större grad digitaliserats och allt större mängder information 
hanteras� Detta ger möjlighet till individualiserad dialog och skräddarsydda 
tjänster för att klättra högre upp i avfallshierarkin� Kunderna ställer krav på 
ökande bekvämlighet och krav på enkelhet�

Ökat hållbarhetsfokus ur ett miljömässigt perspektiv
Miljömässig hållbarhet är viktigt för avfallsbranschen� För att klara kommande 
utmaningar och krav krävs ytterligare omställning och här kan kommunala 
verksamheter verka för ett hållbart kretslopp genom att tänka igenom både 
inköp och nya investeringar� Allt vanligare begrepp är delningsekonomi vilket 
innebär aktiviteter som syftar till minskad resursåtgång genom effektivare 
kapacitetsutnyttjande såsom delning av tillgång till varor och tjänster och 
funktionsförsäljning där funktionen köps snarare än en produkt som sådan� 
Produkter som tillverkas måste bli än mer resurssparande� Redan innan en 
produkt blir till behöver producenten tänka på hur den kan få ett andra liv och 
här är demonterbarhet, reparerbarhet och möjligheten till återanvändning och 
återvinning centrala delar� Materialinnovationer kan leda till att material och 
produkter skräddarsys vilket kan minska spill och onödig produktion av kortlivade 
produkter� Övergången till en fossilfri tillvaro innebär att förnybara energilösningar 
på sikt kommer vara billigare än andra alternativ�

Demografiska förändringar och människors värderingar
Förändringar bland människors värderingar, livsuttryck och krav på omgivningen 
påverkar också framtida system, däribland avfallshantering� De generella 
kraven människor har ökar� Urbaniseringen har planat ut men stora regionala 
skillnader finns. Demografiska utmaningar såsom ökad andel äldre i befolkning i 
kombination med en ökning av födelsetalen kommer få ekonomiska konsekvenser 
för kommunerna� Skillnaden mellan människor och dess livsstilar ökar, likaså 
blir skillnaden tydligare mellan täta och glesa sammanhang och samhällen, 
det vill säga stad och land samt fattiga och rika delar� Sammantaget blir det 
viktigt för avfallssektorn att förstå och beakta dessa skillnader då det ger olika 
förutsättningar i olika delar av landet och i olika delar av vår region� Det har 
betydelse för människors konsumtion och val vilket ger konsekvenser för vilket 
avfall som uppstår och vart det uppstår� På många håll sker också en förtätning 
i städerna med mindre tunga fordon i centrum som en konsekvens vilket också 
ställer krav på avfallsinsamling och -hantering�

Anläggningar för att hantera avfall i kommunernas översiktsplaner
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) ska avfallsplanen innehålla 
en beskrivning av hur behovet av platser för anläggningar för att hantera 
avfall har tillgodosetts i kommunens översiktsplan och i kommunens övriga 
arbete med fysisk planering� Informationen i kommunernas översiktsplaner 
presenteras i tabellen nedan� Utöver information om anläggningar som anges 
i översiktsplanerna har också riktlinjer eller strategier för avfallshantering, i de 
fall de omnämns i översiktsplanen, lyfts fram. Det är värt att nämna att flera av 
våra kommuner är i process att ta fram ny översiktsplan och därför kan en del av 
informationen nedan upplevas som inaktuell� För att ytterligare belysa och betona 
vikten av att avfallsfrågan kommer in rätt i den fysiska planeringen i kommunerna 
har ett specifikt målområde i avfallsplanen, Målområde 6: Planera in plats för 
avfallet, arbetats fram� 
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Kommun Anläggningar och platser för 
avfallshantering

Riktlinjer/strategier för 
avfallshantering

Bollebygd
Antagen 2002

I kommunen finns 6 st återvinningsgårdar 
för insamling av återvinningsmaterial 
samt återvinningscentralen vid Råssa� 
Placering och utformning av ÅVS är idag 
inte tillfredställande löst� En förnyad 
lokaliseringsprövning och upprustning 
skall göras där hänsyn tas till omgivande 
bebyggelse, tillgänglighet och estetisk 
utformning�
I Varpåsområdet finns kommunens gamla 
soptipp� Den kontrolleras enligt ett särskilt 
kontrollprogram. Genom allt fler kretslopp 
sluts finns det inget behov för kommunen 
att öppna en avfallsdeponi�

Det är kommunerna som svarar för 
att hushållsavfall inom kommunen tas 
omhand, i den mån det inte omfattas av 
producentansvaret� Bollebygd samarbetar 
med Borås kommun om slutbehandling av 
avfallet genom ett samarbetsavtal� 

Borås
Antagen 2018

Borås har ett utbyggt system för 
avfallshantering och produktion av 
biogas, fjärrvärme, fjärrkyla och el� Avfall 
samlas och sorteras på Sobacken söder 
om Borås där även biogasanläggning 
finns. Utsorterat hushållsavfall används 
för fjärrvärmeproduktion i Ryaverket� 
När Ryaverket avvecklas kommer även 
fjärrvärmeproduktionen till största del 
ske på Sobackens samlade Energi- och 
Miljöcentrum�

Samhällsplaneringen ska tillgodose en 
markanvändning som stödjer en långsiktigt 
hållbar avfallshantering�  Anläggningar för 
insamling av avfall ska finnas i strategiska 
lägen så att det är lätt att göra rätt och 
så att transporter minimeras� Rimliga 
avstånd till bostäder och verksamheter bör 
eftersträvas�

Herrljunga
Gäller för perioden 
2017–2035

Hushållens avfall transporteras till 
förbränningsanläggning utanför 
kommunen� Hushållen erbjuds att sortera 
matavfall separat för rötning till biogas eller 
biogödsel i särskild anläggning� Deponerat 
avfall lämnas till avfallsanläggning utanför 
kommunen� 
Förpackningar av glas, metall, 
plast etc sorteras och lämnas till 
återvinningsstationer placerade på olika 
platser i kommunen� Återvinningscentraler 
finns i Herrljunga och Annelund.

Mark
Antagen 2017

Marks kommun har tillstånd att 
deponera 25 000 ton avfall per år vid 
avfallsupplaget i Skene Skog� Anläggningen 
har kompletterats för omhändertagande 
av lakvatten, för uppsamling av 
deponigas, med återvinningscentral mm� 
Deponeringen upphörde 2001�

Tabell 14. Anläggningar för att hantera avfall och strategier för avfallshantering i 
kommunernas översiktsplaner.
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Kommun Anläggningar och platser för 
avfallshantering

Riktlinjer/strategier för 
avfallshantering

Svenljunga
Antagen 2020

Moga Returen är kommunens 
återvinningscentral och har tillstånd att 
årligen hantera 4000 ton icke farligt avfall 
och 500 ton farligt avfall� Anläggningen är 
belägen på Moga industriområde i södra 
delarna av kommunens centralort�
Änglarps sopstation ca� 2 km söder om 
Svenljunga tätort är under avslutning� 
Deponin utnyttjades för både hushålls- 
och industriavfall och användes av både 
Svenljunga och Tranemo kommuner� Ingen 
deponering har skett sedan 2007 och 
återvinningscentralen stängde under 2019�

Det är kommunen som ansvarar för 
att hushållsavfall tas hand om på ett 
bra sätt� Svenljunga kommun har en 
avfallsplan som gäller från 2015� Det 
brännbara hushållsavfallet samlas upp och 
transporteras sedan till Borås� I Svenljunga 
kommun finns det del hushållsnära 
källsortering, dels via återvinningsstationer 
som finns runt om i kommunen samt 
återvinningscentralen i Svenljunga tätort� 
Svenljunga kommun har under 2019 infört 
fyrfackssystem för hushållsavfall för att 
möjliggöra att sortera och separera olika 
typer av avfall i hushållen�

Tranemo
Antagen 2010

Det finns en bemannad återvinningscentral 
i Tranemo och återvinningsstationer för 
förpackningar i övriga tätorter� Dessutom 
hämtas grovavfall vid tomtgräns två gånger 
om året efter turlista� Schaktmassor från 
byggande omhändertas till stor del för 
återanvändning�

Avfallshanteringen styrs av den  
s�k� avfallstrappan utifrån vilken man  
1) Ska förhindra att avfall uppstår  
2) Ska återanvända varan 3) Ska återvinna 
materialet 4) Ska återvinna energin genom 
förbränning 5) Ska deponera restavfallet 
Samtliga hushåll i kommunen omfattas av 
sophämtning�
Hämtningsintervallen varierar, men är 
för flertalet mellan 2 och 4 veckor. En stor 
del (ca 80 %) komposterar matavfall på 
egna fastigheten vilket är ett mycket bra 
alternativ då miljöpåverkan minimeras 
genom att transporter undviks och 
avfallsmängderna minskar� 

Ulricehamn
Antagen 2015

Det finns en bemannad återvinningscentral 
i Ulricehamn och 20 återvinningsstationer 
för förpackningar i de olika tätorterna� 
Dessutom hämtas grovavfall två gånger 
om året ute i samhällena efter turlista� 
Schaktmassor från byggande tas emot på 
avfallsanläggningen för att användas till 
sluttäckning av Övreskogs deponi�

Vi arbetar i första hand för att minska 
avfallsmängden till exempel genom 
medvetna val vid inköp och genom 
återanvändning. Det avfall som finns ska 
kunna sorteras på ett enkelt sätt och 
återvinnas i så stor utsträckning som 
möjligt� Resurshushållning blir allt viktigare 
i ett globalt perspektiv för att balansera 
utveckling och resurser� Kommunen ska 
verka för att avfallsmängden ska minska 
och det är enklare att sortera, återvinna 
och återanvända�

Vårgårda
Antagen 2006  
(Fördjupad 
översiktsplan, 
FÖP, är under 
framtagande 
och texten har 
uppdaterats enligt 
denna�)

Strax nordost om FÖP-området finns 
Tumbergs återvinningscentral� Många 
hushåll i Vårgårda tätort har goda 
förutsättningar för kompos¬tering av 
matavfall� 
Inom FÖP-området finns återvinnings-
stationer för förpackningar och tidningar 
vid Vårgårda Marknadsplatsen� Denna bör 
flyttas eller omarbetas för att skapa en fin 
första vy av centrum� Exempelvis skärmar 
som döljer containrarna och i stället 
visa att man anlänt till centrala Vårgårda 
Centrumhusets parkering�

Vårgårda kommun har tagit fram en 
regional avfallsplan tillsammans med 
övriga kommuner i Sjuhärad (2012)� Enligt 
denna avfallsplan ska det vara lätt att 
göra rätt beträffande avfallssortering. 
Avfallshanteringen och insamlingen ska 
dessutom vara estetiskt tilltalande och 
ha god tillgänglighet och säkerhet för 
hushållen� Kommunerna ska säkerställa 
en separat hantering av farligt avfall� 
Återanvändning och återvinning ska 
öka� Arbete pågår med att revidera den 
regionala avfallsplanen�
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Bilaga 7: 

Nedlagda deponier i 
Boråsregionen



Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) ska avfallsplanen 
innehålla en förteckning av nedlagda deponier i respektive kommun� 
Detta redovisas nedan� 

Deponier som är i drift idag omfattas av deponeringsförordningen (2001:512) 
vilken ställer krav på skyddsåtgärder under och runt om deponin, uppsamling 
av lakvatten, bottentätning och avslutande täckning� Det har också, sedan 
deponeringsförordningen utfärdades, tillkommit deponeringsförbud av vissa 
fraktioner; brännbart restavfall (2002) och organiskt avfall (2005)�

Äldre nedlagda deponier däremot kan utgöra en risk för betydande påverkan 
på människors hälsa och miljö genom förorening av mark, grund- och ytvatten 
samt utsläpp av deponigas. Dessa deponier behöver därför identifieras och 
riskklassas� Inventering av potentiellt förorenade områden görs enligt en metodik 
för inventering (MIFO) och resulterar i en riskklassning av områdena� Denna delas 
in i fyra riskklasser:

• Klass 1: Mycket stor risk

• Klass 2: Stor risk

• Klass 3: Måttlig risk

• Klass 4: Liten risk

Tabell 15 redovisar 97 nedlagda deponier i Boråsregionen� Av dessa har en nedlagd 
deponi riskklass 1, 17 nedlagda deponier har riskklass 2, 57 nedlagda deponier 
har riskklass 3, 13 nedlagda deponier har riskklass 4 och 10 nedlagda deponier 
saknar riskklassning� Sammanställningen bygger delvis på uppgifter från tidigare 
avfallsplaner samt dialog med respektive kommun� Uppgifter om deponiernas 
drifttid har för flera av de nedlagda deponierna inte funnits tillgängliga varvid 
den uppgiften inte redovisas för alla� Uppgifter om deponerade mängder samt 
deponins utbredning har för merparten av de nedlagda deponierna inte funnits 
tillgängliga och redovisas därmed inte alls�
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Bollebygd Varpås, 
Erikstorp 1:183

Hushållsavfall, schakt-
massor, industriavfall, 
eventuellt miljöfarligt 
avfall från närliggande 
kemisk industri, 
förbränningsaska, 
avloppsslam

2 Det lakvatten som bildas 
rinner av både åt öster till 
Varpåsa tjärn och åt väster 
till Erikstorpsbäcken i 
Erikstorp� Någon lakvatten-
behandling har så vitt känt 
inte gjorts men resultaten 
av vattenprovtagningarna 
har blivit bättre med åren� 
Fortsatt årlig provtagning 
av lakvattendamm och 
grundvatten sker för att 
utröna hur lakvattnets 
sammansättning varierar 
över tid� 

Ca 1945–1973 
(tippning 
av schakt-
massor fram 
till slutet 
1980-talet)

Bollebygd Töllsjö, 
Morjhult 9:1(2)

Hushållsavfall 4 Bedöms inte kunna ge 
upphov till skador av 
någon betydelse� Inget 
kontrollprogram har 
upprättats� 

Bollebygd Olsfors,  
Örlid 1:2(1)

Hushållsavfall, 
trädgårdsavfall 
gamla oljefat, troligen 
schaktmassor som 
täcker gamla deponin 

i�u� Bedöms inte kunna ge 
upphov till skador av 
någon betydelse� Inget 
kontrollprogram har 
upprättats� 

Borås Brämhult, 
Sörbo 1:2

Hushållsavfall, 
schaktmassor, bygg- 
och rivningsavfall, 
trädgårds- och 
jordbruksavfall, illegal 
tippning av bl�a� skrot 
samt industrideponi

3 Nedlagd, uppstädning av 
området�

Driftslut 1973

Borås Dalsjöfors, 
Häljared 2:8

Hushållsavfall, 
industriavfall, schakt-
massor, bygg- och 
rivningsavfall mm�

2 Nedlagd, uppstädning av 
området�

1965–1977

Borås Dalsjöfors, 
Tummarp 1:72

Hushållsavfall, park- 
och trädgårdsavfall och 
schaktmassor

3 Nedlagd� 2008  gjordes 
provtagning och inga värden 
var över nivån för mindre 
allvarligt�

1940-talet– 
1967

Borås Fristad 
Borgstena, 
Örlanda 9:1

Hushållsavfall och 
industrideponi bl�a� 
plastindustri

1 Nedlagd, uppstädning av 
området, mark-förbättringar 
i området samt fortsatt 
kontroll och provtagning 
av deponin� Kontinuerlig 
vattenprovtagning sker  
2 ggr/år tills vidare�

Driftslut 1986

Tabell 15. Nedlagda deponier i Boråsregionen.
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Borås Fristad  
Vänga 1:11

Hushållsavfall, 
industriavfall, park- och 
trädgårdsavfall, bygg- 
och rivningsavfall� 
jordbruksavfall och 
schaktmassor mm�

3 Nedlagd, uppstädning 
av området samt 
markförbättringar�

1952–1970

Borås Sandhult 
Backabo 2:100

Hushållsavfall, park- 
och trädgårdsavfall, 
jordbruksavfall, 
troligtvis farligt avfall, 
fast industriavfall, 
byggavfall och 
schaktmassor

2 Nedlagd, uppstädning av 
området�

Driftslut 1977

Borås Sandhult 
Hedared 6:34

Hushållsavfall, park- 
och trädgårdsavfall och 
schaktmassor

3 Nedlagd, uppstädning av 
området�

Driftslut 1970

Borås Viskafors 
Bogryd 1:152

Hushållsavfall, 
gummiavfall och 
schaktmassor mm�

2 Nedlagd, uppstädning 
av området samt 
markförbättringar�

Driftslut 1977

Borås Viskafors 
Högen, 
Rydboholm 
1:416

Osäkert vilken typ av 
avfall som tömts här

2 Nedlagd, fortsatta kontroller 
och provtagningar av 
deponin� Årlig kontroll att 
lakvattenutflöde sker ur 
dräneringssystem samt 
kontinuerlig provtagning 2 
ggr/år tillsvidare�

Driftslut 1970

Borås Borås, 
Gässlösa 5:1

Hushållsavfall och 
industriavfall

2 Nedlagd, specifikt 
kontrollprogram finns 
framtaget�

1930-talet– 
1994

Herrljunga Fåglaviks 
Glasbruk, 
157569, 
Lindspång 1:27

Industriavfall, 
mestadels glaskross 
men också miljö-
farligt avfall bl�a� 
tungmetaller�

2 Täckt och kalkad 1986–1987�
Kontrolleras enligt 
kontrollprogram�

Herrljunga Melltorp, 
157666, 
Melltorp 1:3

Avfallsdeponi – icke 
farligt, farligt avfall

3 Inventering avslutad – 
ingen åtgärd� Täckt och 
efterbehandlad�

Herrljunga Trollabo, 
157668, 
Trollabo 1:5

Industrideponi 3 Inventering avslutad – ingen 
åtgärd�

Herrljunga TA Hydroni 
deponi 2, 
170073, 
Annelund 7:1

Industrideponi i�u� Förstudie genomförd, täckt 
och efterbehandlad�
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Herrljunga TA Hydroni 
Deponi 1, 
170074, 
Annelund 13:1 

Industrideponi i�u� Förstudie genomförd�

Herrljunga Betongtipp, 
Strängbetong AB, 
Baggetomten 
5:6, Fölene 5:17

Ej miljöfarligt 
industriavfall, i 
huvudsak kasserade 
betongelement

i�u� Länsstyrelsen har fastställt 
kontrollprogram för 
lakvatten samt meddelat råd 
och anvisningar för tippens 
skötsel�

Herrljunga Trollabo 1:1 Deponi för hushålls-, 
industri- och 
byggavfall�

4 Täckt och efterbehandlad�

Herrljunga Trollabo 5:1 Industriavfall, i 
huvudsak bark�

3

Herrljunga Herrljunga 5:10 Industrideponi, bark 4

Herrljunga Herrljunga 6:3 Hushållsavfall 4 Täckt och efterbehandlad�

Herrljunga Åsen, 
Remmenedal

Jord- och stentipp i 
avslutad grustäkt�

i�u�

Mark Fritsla Hushålls- och 
industriavfall

2 Regelbundna provtagningar 
av lakvattnet, ett ytvatten-
dike har grävts� Provtagning 
sker regelbundet för att 
ge svar på om eventuella 
ytterligare åtgärder behöver 
genomföras�

1964–1978

Mark Rydal Hushålls- och 
industriavfall

3

Mark Velingstorp, 
Kinna

Hushålls- och 
industriavfall

2 Provtagning sker 
regelbundet för att ge 
svar på om eventuella 
ytterligare åtgärder behöver 
genomföras�

1950–1970

Mark Håven, Skene Industritipp 3

Mark Heden, Skene Hushålls- och 
industriavfall

2 Provtagning sker 
regelbundet för att ge 
svar på om eventuella 
ytterligare åtgärder 
behöver genomföras�

1934–1970
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Mark Skene skog, 
Skene

Hushålls- och 
industriavfall

2 Regelbundna provtagningar 
och sättningsmätningar 
enligt fastställt 
kontrollprogram�

1974–2001

Mark Torestorp Hushålls- och 
industriavfall

3

Mark Älekulla Hushålls- och 
industriavfall

3

Mark Öxabäck Hushålls- och 
industriavfall

3 1964–1977

Mark Sätila Hushålls- och 
industriavfall

4

Mark Horred Hushålls- och 
industriavfall

3

Mark Björketorp Hushålls- och 
industriavfall

4

Svenljunga Ebbarp 1:24, 
Ebbarp

Hushålls- och 
industriavfall

2 Provtagningar 
genomförda 2017 efter 
provtagningsplan fastställd 
2016� Kompletterande 
provtagningar genomförs 
under 2020 därefter tas 
beslut om kontrollprogram 
är nödvändigt eller ej�

1930/40-talet 
– början av 
1970-talet

Svenljunga Sexdrega 1:1, 
Sexdrega

Hushålls- och 
industriavfall

3 Provtagningar 
genomförda 2017 efter 
provtagningsplan fastställd 
2016� Kompletterande 
provtagningar genomförs 
under 2020 därefter tas 
beslut om kontrollprogram 
är nödvändigt eller ej�

Svenljunga Gälared 2:56, 
Hillared

Hushålls- och 
industriavfall

3

Svenljunga Bredgården 
10:1, 
Holsljunga

Hushållsavfall, jord- 
och stubbtipp

4
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Svenljunga Bosgården 
1:96, Mjöbäck

Hushålls- och 
industriavfall

3 Provtagningar 
genomförda 2017 efter 
provtagningsplan fastställd 
2016� Kompletterande 
provtagningar genomförs 
under 2020 därefter tas 
beslut om kontrollprogram 
är nödvändigt eller ej�

Svenljunga Frölunda 4:18, 
Östra Frölunda

Hushållsavfall 3

Svenljunga Bratås 1:13, 
Mårdaklev

Hushållsavfall, jord- 
och stubbtipp

i�u�

Svenljunga Hussered 1:9, 
Kalv

Hushållsavfall, jord- 
och stubbtipp

3 Provtagningar genomförda 
efter framtagen 
provtagningsplan 
2017� Kompletterande 
provtagningar genomförs 
under 2020 därefter tas 
beslut om kontrollprogram 
är nödvändigt eller ej�

Svenljunga Gälared 2:56, 
Hillared

Hushållsavfall, jord- 
och stubbtipp

3

Svenljunga Moga 1:112, 
Svenljunga

Jord- och stubbtipp 3

Svenljunga Moga 1:112, 
Svenljunga

Farligt avfall 2 Sluttäckning klar 2009� 1968–2009

Svenljunga Karlsberg 
5:399

Jord- och stubbtipp i�u� Provtagningsplan fastställd 
2016, hydrogeologisk 
utredning utförd 2016� 
Genomförd utredning 
bedömer att det inte är 
motiverat med provtagning 
eller kontrollprogram�

Svenljunga Hagatorpet 1:1, 
Åstarp

Hushålls- och 
industriavfall

3

Svenljunga Änglarp 3:19 Mellanlagring av farligt 
avfall; Deponi för icke-
farligt avfall

2 Delvis sluttäckt till 2013, 
återstår yta där ÅVC varit i 
drift till dec 2019�

1969–2007

Tranemo Ljungsarp I, 
Lagmanshaga 
1:1

Schaktmassor, 
trädgårds- och 
byggavfall� Även 
skjutbana�

3
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Tranemo Ljungsarp II, 
Pajet 1:1>1 

Hushålls-, industri- och 
byggavfall

3

Tranemo Länghem I, 
Länghem 2:3 

Hushållsavfall 3

Tranemo Länghem III, 
Länghem 2:1

Hushålls- och 
byggavfall

3

Tranemo Tranemo I 
(Gudarps 
avfallsupplag), 
Gudarp 3:39 

Hushållsavfall, 
industribygg- och 
rivningsavfall, park- 
och trädgårdsavfall, 
jord och schaktmassor, 
avloppsslam

2 Sluttäckt deponi�
Kontrollprogram finns.

1969–1980 
kommunalt 
avfall 1980–
2005 endast 
park- och 
trädgårds-
avfall, bygg- 
och rivnings-
avfall, jord- 
och schakt-
massor samt 
kommunalt 
avloppsslam�

Tranemo Tranemo II, 
Gudarp 3:39

Hushålls-, industri- och 
byggavfall

3

Tranemo Sjötofta I, 
Bygärde 1:1>1 

Hushålls-, bygg- och 
trädgårdsavfall, jord

3

Tranemo Ölsremma, 
Horshaga 1:2

Hushållsavfall, 
schaktmassor

4

Tranemo Ambjörnarp, 
Högalid 1:6 

Hushållsavfall 4

Tranemo Dalstorp I, 
Dalstorp 1:1 

Hushålls- och träd-
gårdsavfall, plåt mm�

4

Tranemo Dalstorp II, 
Skogarp 1:3>4 

Eventuellt industri-
avfall, bark, byggavfall, 
schaktmassor

3

Tranemo Dalstorp III 
(Pastoral-
skogen), 
Dalstorp 1:1

Hushållsavfall 4

Tranemo Dalstorp IV,  
Skogarp 1:23>2 

Barktipp (Dalstorpsträ) 3
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Tranemo Grimsås I, 
Grimslund 
2:77>1 

Hushålls-, industri-, 
grov och trädgårds-
avfall

3

Tranemo Grimsås II, 
Fiåsatorp 2:6 

Hushållsavfall, jord- och 
schaktmassor, bygg- 
och rivningsavfall, 
trädgårdsavfall, 
grovsopor

3

Tranemo Hulared, 
Gryttered 3:6 

Hushållsavfall, 
byggavfall, schakt-
massor, jord- och 
trädgårdsavfall

3

Tranemo Limmareds-
tippen, 
Limmared 
13:1<2 

Jord- och schaktmassor 3 Kontroller enligt kontroll-
program mellan 2008–2012� 
Därefter fortsatt provtagning 
under två år�

Tranemo Limmared II, 
Åsarp 7:14 
(Tidigare  
Åsarp 7:1)

Industriavfall, bark 3

Tranemo Limmared III, 
Åsarp 7:14 
(Tidigare  
Åsarp 7:1)

Hushålls- och 
industriavfall

2

Tranemo Uddebo, Kila 
1:20 

Hushålls-, industri-  
och byggavfall

3

Tranemo Nittorp, 
Nygården 
1:3>3 

Hushålls-, bygg- 
och rivningsavfall, 
schaktmassor, 
trädgårdsavfall

3

Tranemo Gudarp 4:1 Hushålls-, bygg-  
och industriavfall 

i�u� Driftslut 1969

Tranemo Länghem 3:71 Trädgårdsavfall och 
schaktmassor (tidigare 
biodammar)

4

Tranemo Ölsremma 1:1 Hushållsavfall, 
schaktmassor

4

Ulricehamn Kölabytippen 
Kölaby-Tostarp 
2:2, 7:1

Hushållsavfall, 
industriavfall, 
trädgårdsavfall och 
schaktmassor

3
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Ulricehamn Grönahög-
tippen Nyarp 
3:11

Hushållsavfall och 
industriavfall

3 Täckt med 20–30 cm morän�

Ulricehamn Marbäck I 
(Marbäcks-
tippen) 
Marbäck 13:43

Hushållsavfall 3 Täckt med minst 20 cm 
morän�

Ulricehamn Marbäck II 
Marbäck 1:42

Rivningsavfall 3 Uppstädat

Ulricehamn Södra Ving 
(Hökerums-
tippen) Ving 
10:1

Hushållsavfall och 
trädgårdsavfall

3 Täckt med 20–30 cm morän�

Ulricehamn Gällstad 
(Rånnavägs-
tippen) 
Rånnaväg 7:6

Hushållsavfall och 
industriavfall

3 Täckt 1973 med minst 20 cm 
finare schaktmassor.

Ulricehamn Strängsered-
tippen 
Gullered 
Sjögared 5:1

Hushållsavfall och slam 3 Täckt 1976�

Ulricehamn Södra Säm 
Vegby 2:9

Hushållsavfall 3

Ulricehamn Dalum Nöre 
4:6

Hushållsavfall 3

Ulricehamn Horsäckra I 
Vedåsla 17:1

Bl�a� trädgårdsavfall 3

Ulricehamn Härnatippen, 
Dammkullen 
(Brickagården) 
Härna 3:1

Hushållsavfall 3 Täckt med 5–15 cm morän 
1975�

Ulricehamn Silarp 2:18 Lantbruksavfall 3

Ulricehamn Strängsered 
3:40

Hushållsavfall 3 Täckt med morän 
och schaktmassor� 
Används fortfarande för 
trädgårdsavfall�

Ulricehamn Timmele 22:2 Industriavfall (Timmele 
färgeri), byggavfall och 
trädgårdsavfall

3
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Kommun
Namn och 
fastighets-
beteckning

Typ av avfall
Riskklass 

enligt 
MIFO

Vidtagna åtgärder Drifttid

Ulricehamn Yttre vång 14:1 Bl�a� hushållsavfall 3

Ulricehamn Älmestad I, 
Gammalstorp 
1:2

Hushållsavfall och 
schaktmassor

3 Täckt med jord�

Ulricehamn Älmestad II, 
Gisslarp 2:7

Hushållsavfall och 
schaktmassor

3

Ulricehamn Hestertippen, 
Hester 5:7

Schaktmassor 3 Deponin 
stängdes 
2005

Vårgårda Gamla 
Tumbergs-
tippen 156304, 
Tumbergs-
Galstad 2:13, 
Tumbergs-
Galstad 2:16

Avfallsdeponi – icke 
farligt och farligt avfall, 
hushållsavfall, slam 
från  ytbehandlings-
industri

2 Åtgärd är avslutad�
Uppföljning är ej klar�

Vårgårda Tumbergs 
avfallsupplag 
156228, 
Tumberg 4:3

Avfallsdeponi – icke 
farligt och farligt avfall

i�u� Inventering avslutad – ingen 
åtgärd�

Vårgårda Tångatippen 
(Tånga Hed) 
156303, 
Hägrunga 6:3, 
Hägrunga 5:2

Avfallsdeponi – icke 
farligt och farligt avfall

3 Inventering avslutad – ingen 
åtgärd�

Vårgårda Östadkulles 
deponi 156301, 
Östadkulle 3:1, 
Östadkulle S:1, 
Östadkulle 4:3

Avfallsdeponi – icke 
farligt och farligt avfall

3 Inventering avslutad – ingen 
åtgärd�

Vårgårda Slamdepå i 
Lund, 156302, 
Lund 1:6

Slam från slamav-
skiljare och slutna 
tankar

3

Vårgårda Slamdeponi i 
Fullestad

Slam från trekammar-
brunnar

3
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Bilaga 8: 

Uppföljning av utgående 
regional avfallsplan



Kommunerna i Boråsregion har sedan tidigare samverkat 
kring en regional avfallsplan som togs fram under 2011� Enligt 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) ska en uppföljning av den 
föregående avfallsplanen genomföras� 

Uppföljningen av avfallsplanen har genomförts via intervjuer av relevanta 
personer inom respektive kommun under hösten 2019 samt via inhämtade och 
jämförande av data från bland annat Avfall Web� En del av målen som sattes i 
avfallsplanen 2012–2020 har varit svåra att följa upp då målen formulerats på 
ett sådant sätt att mätbar uppföljning inte varit möjlig� Detta beaktades vid 
framtagande av den nya regionala avfallsplanen� Att aktivt arbeta med den 
regionala avfallsplanen 2012–2020 utöver den dagliga verksamheten har inte varit 
prioriterat i alla kommuner� Man har delvis saknat en samordnande funktion som 
kan ge stöd i och driva arbetet med att nå målen i avfallsplanen� Vid framtagande 
av ny regional avfallsplan är det viktigt att förankra avfallsplanen i respektive 
kommun, upprätta en plan för hur uppföljningen av de satta målen ska gå till samt 
tydliggöra ansvarsfördelningen� 

Figur 9. Regional Avfallsplan 2012–2020.
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Mål Mål-
uppfyllelse Kommentar

Minst 90 % av hushållen 
i regionen ska vara 
nöjda med insamlingen

Genomsnittet för regionen 2019 var 88 %� 
Kundnöjdheten har ökat sen 2011�

Totala mängden avfall 
ska ha minskat år 2020 

Mängd insamlat avfall under kommunalt 
ansvar (exklusive slam och trädgårdsavfall) har 
ökat sedan 2011� Däremot har mängden rest-
och matavfall minskat� 

Skapa fler återbruk i 
regionen, till 2020 och 
i större utsträckning 
än 2011 använda sig av 
återbruk vid ÅVC

Bedömningen är att utvecklingen är positiv, 
fler möjligheter till återbruk har skapats 
i regionen jämfört med 2011� Ett antal 
återvinningscentraler i regionen har byggts 
om med utökad möjlighet till återbruk�

Hushållsavfallet får 
innehålla som mest 1 % 
farligt avfall

Målet är uppnått, resultat från de senaste 
plockanalyserna visar ett medelvärde på 0,2 % 
farligt avfall i restavfallet�

Sjuhärad ska inte 
bidra till spridning av 
kemikalier och andra 
farliga ämnen

Utvecklingen är positiv tack vare utökade 
informationsinsatser samt ökad tillgänglighet 
att lämna farligt avfall, exempelvis via miljöbil 
eller röda boxar�

Till 2020 ska allt farligt 
avfall samlas in och 
återvinnas

Kommunerna är på god väg� Plockanalyser 
visar låga halter, 0,2 %, farligt avfall i avfallet 
från hushållen och ökad tillgänglighet att 
lämna farligt avfall, via exempelvis miljöbil 
som åker runt, erbjuds i flera av kommunerna.

Invånare ska ha 
tillräcklig kunskap om 
vad som klassas som 
farligt avfall

Kommunerna har arbetat med 
informationsinsatser, sorteringsguider, 
miljökalendrar med mera och plockanalyser 
visar låg andel farligt avfall�

Tabell 16. Mål och måluppfyllelse i regional avfallsplan 2012–2020.

I Tabell 16 presenteras en sammanställning av mål från avfallsplanen 2012–2020 
samt en bedömning av om målen är uppfyllda eller inte� Symbolerna som har 
använts har följande betydelse:

Målet är 
uppnått

Målet är delvis 
uppnått/nära 
att nås

Målet är ej 
uppnått
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Mål Mål-
uppfyllelse Kommentar

Till 2020 ska samtliga 
kommuner ha ökat 
materialåtervinningen 
utifrån 2011 års nivåer

Bedömningen är att utvecklingen är 
positiv� Andel hushållsavfall insamlat för 
materialåtervinning har varit relativt konstant 
senaste åren� Däremot har andel uppkommet 
matavfall där växtnäring tas till vara ökat, 
vilket också är en form av materialåtervinning� 

Minska nedskräpning

En av de åtta kommunerna i regionen har 
mätt nedskräpning enligt Håll Sverige Rents 
metod� Resultatet därifrån visar att mängden 
skräp har minskat med 43 %� Samma kommun 
har också utvärderat de kostnader som kan 
allokeras till nedskräpning och årligen följt upp 
detta� Övriga kommuner har aktivt deltagit i 
Håll Sverige Rents kampanjer för att minska 
nedskräpning�

Matavfall: 50 % ska 
sorteras ut till år 
2020 och behandlas 
biologiskt så att 
växtnäring tas tillvara 
och 40 % så att energi 
tas tillvara

Målet är inte uppnått� 2019 låg Boråsregionen 
på 32 % av uppkommet matavfall som 
behandlas biologiskt så att växtnäring och 
energi tas till vara� Men riktningen är positiv 
då flera av kommunerna vid utgången av 
planperioden har infört separat insamling 
av matavfall vilket innebär att samtliga 
kommuner i Boråsregionen nu erbjuder 
separat insamling av matavfall�

Öka återanvändningen 
av grovavfall

Uppföljningsmått för detta mål saknas� Det 
är inte entydigt att mängden grovavfall har 
minskat till förmån för återanvändning, 
däremot har mängden grovavfall till deponi 
minskat vilket är positivt�

Minska mängder avfall 
till deponi

Målet är uppnått� Mängd avfall under 
kommunalt ansvar som går till deponi har 
minskat jämfört med 2011�
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Tjänsteskrivelse 
Direktionen 

Ärende: 5 
Datum: 2021-09-02 

Diarienummer: 2021/SKF0110 
Sida 1 (2) 

 
Karin Björklind, Regionutvecklare 
karin.bjorklind@borasregionen.se 
Telefon: 0766-08 41 12 

Regional fysisk planering enligt PBL- VGR som regionplaneorgan 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet 
 

Ärendebeskrivning 
Västra Götalandsregionen (VGR) har skickat en remiss till kommuner och kommunalförbund för 
att få en samlad bild över hur respektive organisation ställer sig till att VGR hemställer till 
regeringen om att ansvara för regional planering enligt PBL. Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund har fått i uppdrag att sammanfatta medlemskommunernas yttranden till ett 
gemensamt och att detta ska antas av Direktionen. Sista dagen att lämna yttrandet till VGR är den 
30 september. 
 
Boråsregionens synpunkter 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund anser inte att VGR ska hemställa till regeringen om 
att få statens uppdrag att bedriva regional fysisk planering enligt PBL. För att kunna ta ställning i 
frågan behöver en rad frågor klarläggas; vilka områden som ska ingå i planen, vilka resurser som 
krävs och hur arbetet ska organiseras.  
 
Det finns redan i dag bra samverkansformer för regional utveckling utanför PBL, tex 
stråksamverkan Göteborg – Borås och samverkan över vattenvårds- och avrinningsområden. Att 
bygga vidare på samverkan som bygger på kommunöverskridande utmaningar ger förutsättningar 
för att uppnå önskade effekter.  
 
Boråsregionens yttrande i korthet baserat på frågeställningarna i remissen 
Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra Götaland?  
Övergripande kan en regional planering ge förutsättning för att öka takten på utvecklingen mot 
ett hållbart samhälle. I sakfrågor kan den ge stöd till frågor som är av mellankommunal karaktär, 
såsom kollektivtrafik, infrastruktur av olika slag och grön/blå infrastruktur. En regionplan kan ge 
tyngd i frågor om regionens prioriteringar och viljeinriktning i frågor som involverar den statliga 
sektorn, såsom Länsstyrelsen och Trafikverket. 
 
Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den kommunala fysiska 
planeringen? 
Den kan stödja förvaltning/kommun där lokal kompetens och expertis saknas. Den kan också 
underlätta för kommunerna genom att bidra med underlagsmaterial för översiktlig planering i 
form av data, analyser mm.  
 
För att en regional fysisk planering ska vara ett stöd behöver den utformas så att den 
omhändertar kommunernas skilda behov och ger utrymme för de olika förutsättningar som råder 
inom Västra Götalandsregionen och dess 49 kommuner. Det finns en risk att planen blir allt för 
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generell för att ge stöd åt kommunerna. Utöver det finns det risk för ökad formalisering och 
byråkratisering av planprocessen. 
 
Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka kring på 
regional nivå?  
Det finns ett stort behov av att arbeta tillsammans för att främja en hållbar samhällsutveckling. I 
detta sammanhang rör det frågor såsom hållbar mobilitet över hela regionen, omställning till en 
fossilfri region och hur vi bäst bevarar och utvecklar viktiga grön/blå strukturer. Redskapen för 
detta är exempelvis arbete med transportinfrastruktur, kollektivtrafik, laddinfrastruktur, 
jordbruksmarkens användning, vind och vattenfrågor. 
 
Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas? 
Former för samverkan behöver anpassas till sakfrågan och kan se olika ut beroende på 
sakområde. Det viktigaste är att samverkan upplevs effektiv, relevant, transparent och lyhörd för 
samtliga inblandade. Det är även viktigt att det kommunala självstyret och det kommunala 
planmonopolet upprätthålls.  
 
Det finns välfungerande och välstrukturerade samarbeten idag och efterfrågan är fortsatt stor 
gällande samverkan över regiongränserna samt över funktionella samband i stället för geografiska 
områden där arbetsmarknadsregioner är ett exempel på ett funktionellt område.  
 
Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för regional 
planering enligt PBL  
Samtliga kommuner inom Boråsregionen lyfter att en gemensam viljeriktning över regionens 
fysiska struktur kan stödja planeringsprocesser och ger tydlighet och styrka i det regionala och 
kommunala. Eftersom det inte framgår i remisshandlingen hur arbetet ska organiseras eller vilka 
områden den ska omfatta, behöver frågan utredas vidare. Nyttan för medborgarna och enskilda 
kommuner behöver belysas och likaså hur hänsyn ska tas till de olika förutsättningar som råder i 
regionens 49 kommuner.  

Beslutsunderlag 
• Faktaunderlag - remiss om regional planering enligt PBL 
• Remissbrev om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som 

regionplaneorgan 

Expedieras till 
Västra Götalandsregionen  
Medlemskommunerna 
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Karin Björklind, Regionutvecklare 
karin.bjorklind@borasregionen.se 
Telefon: 0766-08 41 12 
 
Yttrande till Västra Götalandsregionen 
Regional fysisk planering PBL, RS 2021-01146 

Regional fysisk planering enligt PBL- VGR som regionplaneorgan 

Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen (VGR) har skickat en remiss till kommuner och kommunalförbund för 
att få en samlad bild över hur respektive organisation ställer sig till att VGR hemställer till 
regeringen om att ansvara för regional planering enligt PBL. Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund har fått i uppdrag att sammanfatta medlemskommunernas yttranden till ett 
gemensamt och att detta ska antas av Direktionen. Sista dagen att lämna yttrandet till VGR är den 
30 september. 
 
Boråsregionens synpunkter 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund anser inte att VGR ska hemställa till regeringen om 
att få statens uppdrag att bedriva regional fysisk planering enligt PBL. För att kunna ta ställning i 
frågan behöver en rad frågor klarläggas; vilka områden som ska ingå i planen, vilka resurser som 
krävs och hur arbetet ska organiseras.  
 
Det finns redan i dag bra samverkansformer för regional utveckling utanför PBL, tex 
stråksamverkan Göteborg – Borås och samverkan över vattenvårds- och avrinningsområden. Att 
bygga vidare på samverkan som bygger på kommunöverskridande utmaningar ger förutsättningar 
för att uppnå önskade effekter.  
 
Boråsregionens yttrande i korthet baserat på frågeställningarna i remissen 
Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra Götaland?  
Övergripande kan en regional planering ge förutsättning för att öka takten på utvecklingen mot 
ett hållbart samhälle. I sakfrågor kan den ge stöd till frågor som är av mellankommunal karaktär, 
såsom kollektivtrafik, infrastruktur av olika slag och grön/blå infrastruktur. En regionplan kan ge 
tyngd i frågor om regionens prioriteringar och viljeinriktning i frågor som involverar den statliga 
sektorn, såsom Länsstyrelsen och Trafikverket. 
 
Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den kommunala fysiska 
planeringen? 
Den kan stödja förvaltning/kommun där lokal kompetens och expertis saknas. Den kan också 
underlätta för kommunerna genom att bidra med underlagsmaterial för översiktlig planering i 
form av data, analyser mm.  
 
För att en regional fysisk planering ska vara ett stöd behöver den utformas så att den 
omhändertar kommunernas skilda behov och ger utrymme för de olika förutsättningar som råder 
inom Västra Götalandsregionen och dess 49 kommuner. Det finns en risk att planen blir allt för 
generell för att ge stöd åt kommunerna. Utöver det finns det risk för ökad formalisering och 
byråkratisering av planprocessen. 
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Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka kring på 
regional nivå?  
Det finns ett stort behov av att arbeta tillsammans för att främja en hållbar samhällsutveckling. I 
detta sammanhang rör det frågor såsom hållbar mobilitet över hela regionen, omställning till en 
fossilfri region och hur vi bäst bevarar och utvecklar viktiga grön/blå strukturer. Redskapen för 
detta är exempelvis arbete med transportinfrastruktur, kollektivtrafik, laddinfrastruktur, 
jordbruksmarkens användning, vind och vattenfrågor. 
 
Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas? 
Former för samverkan behöver anpassas till sakfrågan och kan se olika ut beroende på 
sakområde. Det viktigaste är att samverkan upplevs effektiv, relevant, transparent och lyhörd för 
samtliga inblandade. Det är även viktigt att det kommunala självstyret och det kommunala 
planmonopolet upprätthålls.  
 
Det finns välfungerande och välstrukturerade samarbeten idag och efterfrågan är fortsatt stor 
gällande samverkan över regiongränserna samt över funktionella samband i stället för geografiska 
områden där arbetsmarknadsregioner är ett exempel på ett funktionellt område.  
 
Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för regional 
planering enligt PBL  
Samtliga kommuner inom Boråsregionen lyfter att en gemensam viljeriktning över regionens 
fysiska struktur kan stödja planeringsprocesser och ger tydlighet och styrka i det regionala och 
kommunala. Eftersom det inte framgår i remisshandlingen hur arbetet ska organiseras eller vilka 
områden den ska omfatta, behöver frågan utredas vidare. Nyttan för medborgarna och enskilda 
kommuner behöver belysas och likaså hur hänsyn ska tas till de olika förutsättningar som råder i 
regionens 49 kommuner.  

Yttrande 
I och med att reviderad Plan- och bygglag började gälla den 1 januari 2019 fick Region Stockholm 
och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk planering enligt PBL för 
respektive område. Riksdagen gjorde utöver detta ett tillkännagivande om att regeringen ska se 
till att fler län omfattas av reformen. Ytterligare län kan därmed komma att omfattas när behov 
och förutsättningar finns. Västra Götalandsregionen har under 2019 och 2020 fått frågan av 
Finansdepartementet om regionen bedömer att det finns förutsättningar för att omfattas av 
lagen och bli ansvarig för den regionala planen enligt PBL.  
 
Västra Götalandsregionen är positiv till att bereda och utreda frågan om en hemställan till 
regeringen om att ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning att det finns stöd från 
kommunerna, då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådant stöd är en viktig 
förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering. I remissvaren på den nyligen antagna 
strategin VG2030 efterfrågades också en utökad och tydligare regional fysisk planering. 
 
Frågan om regionens ansvar för regional planering enligt PBL har lyfts på beredningen för hållbar 
utveckling (BHU). BHU:s ordförande har bett om synpunkter från kommunerna och 
kommunalförbunden om deras inställning till frågan. Frågan har diskuterats i 
kommunalförbunden som återkom med önskemål om en formell remiss, samt att VGR tydliggör 
sin inställning. Remissen är nu utskickad till kommuner och kommunalförbund med sista 
svarsdatum den 30 september 2021. 
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Boråsregionen har fått i uppdrag av Direktionen att skriva ett samlat yttrande för förbundet med 
utgångspunkt i kommunernas yttrande till VGR, sista svarsdag för medlemskommunerna att 
skicka in yttrande till förbundet sattes till den sista juli. 
 
I remissens ingår följande frågeställningar: 
Vilken inställning har ni till att Västra Götalandsregionen hemställer om att få ansvar för regional 
fysisk planering enligt PBL i Västra Götaland? 
 
• Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra Götaland? 
• Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den kommunala 

fysiska planeringen? 
• Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka kring 

på regional nivå? 
• Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas? 
• Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för 

regional planering enligt PBL. 
• Övriga synpunkter 

Boråsregionens synpunkter 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund anser inte att VGR ska hemställa till regeringen om 
att få statens uppdrag att bedriva regional fysisk planering enligt PBL.  
 
I den utsända remissen från Västra Götaland saknas adekvata frågeställningar att ta ställning till 
vilket gör att kommunalförbundet inte i detta skede kan ställa sig bakom en hemställan från VGR 
om att bli regionplaneorgan. Förbundet ser att frågan om vilka områden en framtida regionplan 
ska omfatta och hur en framtida organisation ska se ut behöver utredas mer. Det behövs en 
beskrivning över roller, mandat och ansvarsområdet för att en framtida regionplan ska ge 
önskade effekter. En viktig fråga är vad en regionplan inom PBL ger för värde för kommunerna. 
 
Det finns redan idag bra samverkansformer för regional utveckling utanför PBL, tex 
stråksamverkan Göteborg – Borås och samverkan över vattenvårds- och avrinningsområden. Att 
bygga vidare på samverkan som bygger på kommunöverskridande utmaningar ger förutsättningar 
för att uppnå önskade effekter.  
 
En regionplan är, likt en översiktsplan, vägledande och inte juridiskt bindande, men kommunen 
ska motivera de avsteg som görs från regionplanen. Vad detta innebär i frågan om styrning av 
utvecklingsmedel från regionen eller andra verksamhetsstöd framgår inte. Inte heller vem som 
kommer att ha tolkningsföreträde, om kommunens planering inte stämmer med regionens plan, 
gentemot statliga verk och myndigheter. 
 
Den kommunala planeringen sker nära medborgarna och det är där dialogen sker, inte bara i 
framtagandet av översiktsplaner och detaljplaner utan även i den dagliga kommunikationen i 
kommunala frågor. Det finns en risk att en regionplan bildar ett större avstånd mellan 
medborgare och beslutsfattare jämfört med idag. Det finns också en risk att redan långa 
processer kommer att ta ännu längre tid. 
 
Ett annat frågetecken är vilken resursförstärkning som följer med uppdraget. Det kommer att 
behövas förstärkning både i tid och kompetens i kommunerna, inom kommunalförbunden och 
inom regionen. De mindre kommunerna lyfter frågan om resurssättning och uppger att det redan 
i dag är svårt att rekrytera personal inom samhällsbyggnad och att kommunerna har svårt att 
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avsätta tid för ett aktivt deltagande i att ta fram en regionplan. För att de mindre kommunerna 
inte ska missgynnas av regionplanen måste deras behov och förutsättningar väga lika tungt som 
de större kommunernas. Vidare är det viktigt att utöver att lyfta huvudorter även ge utrymme till 
landsbygd och mindre tätorter.  
 
1. Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra 

Götaland? 
För Västra Götalandsregionen bör en egen samlad bild av den fysiska planeringen inom det 
geografiska området ge bättre förutsättningar för den egna verksamhetsplaneringen. Regionens 
prioriteringar och viljeinriktningar kan tydliggöras i relation till staten och andra aktörer.   
Samtidigt bedrivs det fysisk planering redan idag, som belyser regionala prioriteringar och 
intressen, till stöd för kommunerna och dialog med staten. Därför är det inte säkert att fördelarna 
med en regional fysisk planering beror på kopplingen till lagstödet i plan- och bygglagen utan mer 
handlar om hur tydligt en region kommunicerar sina prioriteringar mot andra parter. 

 
2. Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den kommunala 

fysiska planeringen? 
Samtliga kommuner inom Boråsregionen lyfter att en gemensam viljeriktning över regionens 
fysiska struktur kan stödja planeringsprocesser och ge tydlighet och styrka i det regionala och 
kommunala arbetet. Samhällsplanering över tid blir alltmer komplext och behovet av en 
kommunöverskridande hantering av frågor som exempelvis klimat och miljö, energiförsörjning, 
regional bostadsförsörjning och kollektivtrafik ökar. Regional fysisk planering kan även stödja 
samverkan i länsöverskridande frågor. Flera av medlemskommunerna är dock tveksamma till att 
detta behöver ske under PBL. 
 
Det är oklart vad vinsten är av att formalisera den regionala fysiska planeringen på bekostnad av 
det egna kommunala självbestämmandet. Delar av den regionala fysiska planeringen genomförs 
redan idag. Denna är oberoende av PBL och bygger på kommunernas egna engagemang. I dessa 
väljs hur arbetet ska bedrivas och vilka parter som ska bjudas in att delta, vilket ger hög grad av 
självbestämmande. Detta kan skapa samhörighet mellan kommunerna och ett driv där 
kommunerna tillsammans tar fram en tydlig viljeinriktning som de kan stå bakom. 
 
Fysisk planering med flera parter kan leda till otydlighet om vilka frågor som ska hanteras i den 
regionala planen, vilken kommun som ska hantera frågan samt vem invånarna ska kontakta. Detta 
gäller särskilt mellankommunala frågor där de berörda kommunerna kanske tycker olika. Risken 
är att regionplanen måste vara så generell att den inte kommer att ge det planeringsstöd som är 
tänkt för kommunens planering utan enbart blir ytterligare ett filter. 
 
Långsiktigt kan regionen och dess kommuner gynnas ekonomiskt av en mer samlad regional 
planering enligt PBL. Detta bland annat för att det i framtagandet av regionplanen tas fram 
underlagsmaterial i form att data och analyser som sedan kommunerna kan använda i sin 
översiktsplanering. Det finns även en möjlighet att den underlättar processen mellan kommun 
och stat.  
 
3.  Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka 

kring på regional nivå? 
Det finns mellankommunala frågor där samverkan på regional nivå ger mervärde. Dessa omfattar 
till stor del olika typer av infrastruktur såsom vägar, järnväg, elförsörjning, fiber, vindkraft, 
fordonsladdning, vatten och avlopp samt grön infrastruktur. Ett annat viktigt område är 
exploateringen av jordbruksmark där en regional nivå behövs så att kriterier för bedömning blir 
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enhetliga inom regionen. Skydd av natur är också viktigt om markanvändningen påverkar i en 
intilliggande kommun. 
 
Redan i dag samarbetar kommun och region kring en rad områden, däribland kollektivtrafik och 
infrastruktur, där regionen har ansvar. Kommunala angelägenheter som bostads- och 
vattenvårdsfrågor har stark koppling till regionens ansvarsområden inom exempelvis 
transportinfrastruktur, kollektivtrafik och gemensamma avrinningsområden. Bättre samordning 
av dessa frågor är ett steg närmare en effektivare, mer långsiktigt hållbar samhällsplanering. Att 
samverka kring fysisk planering på regional nivå är bra av många anledningar men detta kan ske 
som idag, utanför PBL. 

 
Nedan ges några exempel på områden där samverkan är viktig 
• Nödvändig infrastruktur eller verksamhet där det bara behöver finnas enstaka; då kan ett 

regionalt perspektiv vara till hjälp vid lokalisering och helhetslösning.  
• En kommunspecifik satsning kan vara till gagn för flera kommuner och hela regionen såsom 

utbyggnad av verksamhetsområden, infrastrukturprojekt och kombiterminal. 
• Att stärka den lokala arbetsmarknaden genom näringslivsinsatser och förbättrade 

kommunikationer till andra arbetsmarknader är viktigt för en god tillväxt i hela regionen och 
då kan kommungränser vara ett hinder. 

• En fråga kan vara så komplex och unik att den ställer särskilda krav på spetskompetens som 
inte finns inom den egna kommunala organisationen. 
 

4. Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas? 
Regional fysisk planering kräver samverkan mellan kommuner, regioner och kommunalförbund 
och det finns ett behov av ökad samverkan för att tydliggöra hur geografi påverkar tillväxt och 
utveckling. Detta exempelvis genom stärkt koppling mellan den kommunala översiktsplaneringen 
och bostadsförsörjningen och det regionala kollektivtrafik-, infrastruktur- och tillväxtarbetet.  
 
Då kommunerna redan idag har svårt att bemanna forum kring regional fysisk planering måste en 
framtida organisation avlasta kommunerna i deras arbete. Här kommer kommunalförbunden att 
ha en fortsatt viktig roll. 

 
Regionens nyckelfråga är att binda ihop regionen genom bättre regional planering och 
infrastruktur. Ett intressant sätt att arbeta är i naturligt funktionella kluster med gemensamma 
behov för utveckling, infrastruktur och andra områden som ett komplement till planering inom 
kommunalförbunden. Bra exempel på mellankommunal infrastrukturplanering är samverkan 
utmed E20, Västra Stambanan, vattenvårds- och avrinningsområden, samhällsplanering i stråket 
Göteborg - Borås och arbetet med Ny stambana Göteborg-Borås. 
 
Regionalplanering enligt PBL kan innebära mer byråkrati än de självvalda arbetssätt som finns 
idag, särskilt om regionplaneringen ska hantera alla de regler om riksintressen och allmänna 
intressen som finns i PBL. Den regionala planeringen riskerar därmed att missa sitt syfte att 
underlätta för den efterföljande planeringen inom VGR och kommunerna. 
 
Inom medlemskommunerna finns ett önskemål att skapa samverkan mellan kommuner inom och 
utanför Västra Götalandsregionen som utgår från funktion och inte administrativa gränser, till 
exempel baserat på arbetsmarknadsregioner eller kommunspecifika förutsättningar. 
Kommunerna i randen mot andra län betonar även hur viktigt det är att samverkan stärks mot 
grannregioner.  
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5. Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för 

regional planering enligt PBL. 
Regionplanering enligt PBL har potential att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar 
utveckling med ökad samsyn och dialog kring nyckelfrågor som infrastruktur i vid bemärkelse och 
bostadsbebyggelse.  
 
Det finns ett antal aspekter som behöver belysas innan det är möjligt att ta ställning till 
regionplanering enligt PBL, exempelvis 
• Vilka fördelar ger en regional fysisk planering för kommunerna? 
• Vem och hur kommer det att beslutas vilken fråga som bör ingå i regionplanen och vilken 

fråga som kommunen bör hantera? 
• Riskerar lagändringarna att försvaga kommunernas rådighet över hur mark och vatten ska 

användas? 
• Hur förhåller sig regionplanen kring specifika frågor som är viktiga för kommunerna? Kommer 

den att vara ett filter mot staten? 
• Hur kommer mindre kommuners förutsättningar och behov tas omhand? 
• Vem kommer att ha tolkningsföreträde, om kommunens planering inte stämmer med 

regionens plan, mot statliga verk och myndigheter? 
• Vad händer om kommunerna är oense i en mellankommunal fråga, tar regionen beslut då? 
• Demokrati och representation/mandat gräsrotskraft. Hur ska invånarna förstå och göra sin 

röst hörd? Finns det en risk att avståndet mellan medborgarna och Västra 
Götalandsregionens beslutsfattare blir för stort? 
 

Behovet av att samplanera finns och det behöver skapas forum för mer dialog mellan de olika 
planeringsnivåerna kommun, kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Frågan 
kommunerna ställer sig är om det finns det möjligheter att nå ett likvärdigt resultat utan 
regionplanering enligt PBL. 
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Helen Nordling, Teamchef välfärd och kompetens 
helen.nordling@borasregionen.se 
Telefon: 0738-56 53 39 
 
Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig 
verksamhet  

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen ställer sig bakom förslaget till Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, 
skola och daglig verksamhet och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om 
överenskommelsen 
 

 

Ärendebeskrivning 
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva samordnade insatser 
från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig verksamhet. Överenskommelsen förtydligar 
ansvaret för dessa huvudmän och anger former för parternas samverkan. Intentionen har varit att få 
en så patientsäker och jämlik hjälpmedelshantering som möjligt.  
 
Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen för 
personliga hjälpmedel, skolhuvudmannen för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och 
grundutrustning och kommunens dagliga verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. Beroende 
på situation och det aktuella syftet med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett 
personligt eller ett pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket komplicerar 
gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den enskildes behov av 
hjälpmedel blir tillgodosett. För att effektivisera handläggningen och ta till vara den kompetens som 
finns hos huvudmännen gav Ledningsrådet för Medicintekniska produkter ett uppdrag att förtydliga 
ansvaret för de berörda aktörerna.  
 
En tillfällig beredningsgrupp med representanter från förskola, skola, daglig verksamhet och hälso- 
och sjukvård (Habilitering & Hälsa, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård) har arbetat fram 
ett förslag till överenskommelse samt hanterat synpunkter på innehåll som inkommit efter 
synpunktsrunda i representanternas lokala nätverk.  
 
Ledningsråd Medicintekniska produkter ställde sig bakom förslag till överenskommelse 2020-12-09 
under förutsättning att det skrivs in i överenskommelsen att grundprincipen är att den även gäller 
privata verksamheter i Västra Götaland, vilket genomförts. Den politiska beredningsgruppen (inom 
den länsövergripande samarbetsorganisation för hjälpmedel) ställde sig bakom förslaget till 
överenskommelse 2021-02-12. Det Politiska Samrådsorganet, SRO, ställde sig bakom förslaget till 
överenskommelse 2021-04-23. 
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Konsekvenser av förslaget 
Om den enskildes behov av individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för att kunna vistas i skola 
eller daglig verksamhet tillgodoses som personligt förskrivet hjälpmedel, även vid dubbelförskrivning, 
kan det betyda att vissa produkter som idag bekostas av skola eller daglig verksamhet istället blir ett 
ansvar för hälso- och sjukvården. Konsekvens av formuleringen att grundutrustning ska kunna 
användas av en eller flera personer kan bli att hjälpmedel som idag är personligt förskrivet på grund 
av att det endast är en person i verksamheten som har behov av det, istället blir ett ansvar för berörd 
verksamhet att anskaffa som grundutrustning.    

Beslutsunderlag 
• Förslag Överenskommelse Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet  
• Rapport Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet  

Ärendets gång 
2021-09-01 Beredning Välfärd och Kompetens 
2021-09-01 Presidium 
2021-09-11 Direktionen 

Expedieras till 
Medlemskommunerna 



Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola 

och daglig verksamhet inom Västra Götaland 
 

Inledning 
En tillfällig beredningsgrupp med representation från förskola, skola, daglig verksamhet och 

hälso- och sjukvård har på uppdrag av Ledningsråd Medicintekniska produkter arbetat fram 

denna lokala överenskommelse. Avstämning har skett genom att överenskommelsen skickats 

ut för synpunkter till berörda verksamhetsområden. 

 

De verksamheter som omfattas av denna överenskommelse är: 

Förskola 

Förskoleklass 

Grundskola/grundsärskola 

Gymnasieskola/gymnasiesärskola 

Daglig verksamhet inom LSS 

Hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen 

Kommunal hälso- och sjukvård 

 

I denna överenskommelse benämns ovanstående verksamheter med begreppen skola 

alternativt daglig verksamhet respektive sjukvårdshuvudman. Grundprincipen är att 

överenskommelsen gäller både offentlig och privat verksamhet.  

Bakgrund 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfter rättigheten att 

leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. Enligt FN:s 

konvention om barnets rättigheter har alla barn samma rättigheter och lika värde. Inget barn 

får diskrimineras. Alla barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett 

fullvärdigt och anständigt liv som gör det möjligt för dem att delta aktivt i samhället.  

 

Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen 

för personliga hjälpmedel, skolan för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och grundutrustning 

och daglig verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på det aktuella syftet 

med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett personligt eller pedagogiskt 

hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket komplicerar gränsdragningen mellan 

huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den enskildes behov av hjälpmedel blir 

tillgodosett. 

 

Avtalsparter 
Parter för denna överenskommelse är Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i 

Västra Götaland (som huvudmän för hälso- och sjukvård, skola och daglig verksamhet).  

Syfte och mål 
Syftet med överenskommelsen är att den enskildes behov av hjälpmedel ska bilda 

utgångspunkt för hjälpmedelshanteringen, att ansvarsfördelningen tydliggörs samt att påtala 

vikten av samverkan mellan olika parter. Målet är att tillgodose den enskildes behov av 

hjälpmedel inom rimlig tid. 



1 

 

Ansvar  
Styrdokument 
Sjukvårdshuvudman: Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30). Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 

Götaland reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen. Hälso- och sjukvårdsavtalet är det huvudavtal som samtliga huvudmän ställt 

sig bakom och ska tillämpa, se www.vardsamverkan.se. 

Skola: Skollag (SFS 2010:800). 

Daglig verksamhet: Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387)  

 

Ansvarsfördelning 

I tabell 1 beskrivs övergripande definitioner av personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel 

samt grundutrustning. Ytterligare förklaring av begrepp samt dess tillämpning i Västra 

Götaland framgår av bilaga.  

 

Tabell 1. Personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel samt grundutrustning1  

 
Typ av hjälpmedel 

Personligt hjälpmedel för 

det dagliga livet 
Pedagogiskt hjälp- 

medel 

 
Grundutrustning 

Beskrivning Individuellt utprovad 

produkt som syftar till att 

bibehålla eller öka 

aktivitet, delaktighet eller 

självständighet genom att 

kompensera för en 

funktionsnedsättning. 

Pedagogiska hjälp- 

medel kännetecknas av 

att de huvudsakligen har 

som syfte att för den 

enskilda kompensera  

för en funktions-

nedsättning i lärande-

situationen. 

Utrustning som behövs 

för att tillgodose behovet 

hos en eller flera personer 

och som inte kräver 

någon mer omfattande 

individuell anpassning. 

Ansvarig huvudman Sjukvårdshuvudman   Skola   Skola/  

  Daglig verksamhet 

 
Sjukvårdshuvudman har ansvar för att 

• ge kunskap och råd inom ramen för professionernas kompetenser om den enskildes 

funktionsnedsättning, behov och förutsättningar. 

• förskrivare gör en bedömning av hjälpmedelsbehov. 

• prova ut personligt förskrivet hjälpmedel samt informera, instruera och träna. Detta 

görs vid behov i samråd med personal inom skola/daglig verksamhet och/eller 

personlig assistans. 

• förskrivare av personligt förskrivna hjälpmedel ger information och utbildning till 

berörd personal inom skola/daglig verksamhet och/eller personlig assistans i enlighet 

med Handbok för personligt förskrivna hjälpmedel. 

• förskrivare av personligt förskrivna hjälpmedel följer vid behov upp hjälpmedlet i 

samråd med skola/daglig verksamhet och/eller personlig assistans. 

 

Skola har ansvar för att 

• den pedagogiska verksamheten är anpassad och utrustad så att alla elever kan tillgodogöra 

sig undervisningen, både avseende lärmiljön och de pedagogiska hjälpmedel som används 

i undervisningen samt grundutrustning. 

• berörd personal får förutsättningar för att tillgodogöra sig information och utbildning om 

varje enskild elevs hjälpmedel och om dess funktion och användningsområde i 

undervisningen. 

 
1 Västra Götalands anpassning från rapporten: Samordning av hjälpmedel till barn och elever med 

funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2020) 

http://www.vardsamverkan.se/
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• vid byte av skola, i god tid informera sjukvårdshuvudmannen så att information om 

personligt förskrivna hjälpmedel vid behov kan överföras. 

 
Daglig verksamhet har ansvar för att 

• verksamheten är anpassad och utrustad för dem som vistas där både avseende 

tillgänglighet och grundutrustning. 

• berörd personal får förutsättningar för att tillgodogöra sig information och utbildning om 

varje enskild persons hjälpmedel, om dess funktion och användningsområde. 

Samverkan 
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel behöver ofta samordnade 

insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig verksamhet. Samverkan 

behöver ske med den enskildes behov som utgångspunkt och vägledande princip. 

 

Den som identifierat eller fått kännedom om den enskildes behov av hjälpmedel ansvarar för 

att, efter samtycke med den enskilde/vårdnadshavare, kontakta berörda aktörer. Tillsammans 

upprättas en gemensam planering där det framgår vem/vilka som ansvarar för kartläggning av 

behov, hur behovet ska tillgodoses och följas upp. 

Jämställdhetsperspektiv 
Alla personer ska få sina behov av hjälpmedel tillgodosedda på ett likvärdigt sätt. 

Medarbetare och chefer ska ha kunskap om genus och jämställdhet så att de kan analysera 

resultat för att göra förbättringar och att omotiverade skillnader åtgärdas. 

Implementering 
Huvudmännen ansvarar för att denna överenskommelse blir känd och tillämpas inom 

respektive ansvarsområde. 

I händelse av tvist 
Tvister löses i första hand på lokal chefsnivå mellan parterna. Den aktuella situationen ska 

lösas med  den enskildes bästa i fokus. Fortsatt oenighet/tvist ska lösas i enlighet med den 

regionala riktlinje som finns framtagen för hantering av oenighet på regional nivå.  

Uppföljning 
Ledningsråd MTP ansvarar för att överenskommelsen följs upp två år efter att den har trätt i 

kraft och därefter vid behov. 

Giltighet och omförhandling 
Överenskommelsen gäller från och med xxxx-xx-xx. 

Samtliga avtalsparter har när som helst rätt att påkalla förhandlingar om förutsättningarna för 

denna överenskommelse förändras. 

 

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar av vilka undertecknande 

parter tagit varsitt exemplar.  
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Definitioner av begrepp och dess tillämpning i överenskommelsen 
(Bilaga till överenskommelsen) 

Hjälpmedel för det dagliga livet 
Hjälpmedel för det dagliga livet är en individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller 

öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. 

Exempel på hjälpmedel för det dagliga livet är rollatorer, griptänger, hörapparater, förstoringssystem 

och applikationer för påminnelser. Hjälpmedel erbjuds ofta som en del av habilitering eller 

rehabilitering.  

 

Personligt förskrivna hjälpmedel 
Hälso- och sjukvårdslagen omfattar allt hälso- och sjukvårdsarbete i regioner och kommuner, och den 

reglerar huvudmännens skyldighet att tillhandahålla personliga hjälpmedel till personer med 

funktionsnedsättning. Hjälpmedelsförskrivning är en integrerad del av vård och behandling. De flesta 

hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården är medicintekniska produkter och omfattas 

därmed av lagen om medicintekniska produkter. Varje sjukvårdshuvudman (region eller kommun) 

fastställer vilka enskilda produkter hälso- och sjukvården tillhandahåller som hjälpmedel.  

 

Personligt förskrivna hjälpmedel ska ge förutsättning för att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet 

eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. Hjälpmedel förskrivs endast till 

den stadigvarande bostaden och de miljöer där personen frekvent och regelbundet vistas i sitt 

dagliga liv. I Västra Götalandsregionen regleras förskrivning av Handbok för personligt förskrivna 

hjälpmedel. Där anges vem som får förskriva och utifrån vilka kriterier. Specialanpassade produkter 

är alltid personligt förskrivna. 

 

Utgångspunkten är att bara en uppsättning av ett hjälpmedel kan förskriva till en och samma person. 

Innan dubbelförskrivning kan bli aktuell ska den fysiska miljön motsvara behoven hos dem som vistas 

där. Behov av dubbelförskrivning bedöms av förskrivaren utifrån patientsäkerhet och patientens 

behov. Exempel på situationer då dubbelförskrivning kan vara aktuell för att ge förutsättningar för 

vistelse på skola eller daglig verksamhet: 

• Hjälpmedel som är för skrymmande eller tungt för att flyttas till och från hemmet.  

• Hjälpmedel som kräver hälso- och sjukvårdskompetens för att göra inställningar eller anpassning 

• Hjälpmedel som kan påverkas av yttre faktorer vid transport, såsom hjälpmedel där inställningar 

ändras när de fälls ihop och/eller hjälpmedel med hjul som inte bör användas utomhus. 

• För att säkerställa den medicinska säkerheten som hjälpmedlet syftar till. 

 

Kostnadsansvaret för förskrivna hjälpmedel i Västra Götaland följer personens folkbokföringsort och 

fördelas mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna. VGR har kostnadsansvar för 

personliga hjälpmedel för barn och ungdomar upp till 18-årsdagen. Kommunen har hälso-och 

sjukvårdsansvar under vistelsetiden på daglig verksamhet, vilket innebär kostnadsansvar för 

hjälpmedel som endast används på daglig verksamhet. Det finns även personliga hjälpmedel för 

vuxna där VGR alltid har ansvaret. Kostnadsansvar för respektive produktgrupp framgår av 

produktanvisningarna i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 

  

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/produktanvisningar2/
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Grundutrustning 
Förskolor, skolor och daglig verksamhet ska ha en grundutrustning av hjälpmedel som gör att miljön 

motsvarar behoven hos dem som vistas där. Dessa hjälpmedel ska inte behöva omfattande 

individuell inställning eller anpassning, som kräver hälso- och sjukvårdskompetens och/eller teknisk 

kompetens. De ska utan större svårigheter kunna användas av en eller flera personer som vistas i 

verksamheten. Grundutrustning är något som förändras över tid när standarden i samhället 

förändras och varje kommun beslutar själv vad som ingår i grundutrustningen. Ett personligt 

hjälpmedel kan förskrivas när kravet på grundutrustning är uppfyllt men inte täcker det individuella 

behovet.  

Exempel på omfattande individuell inställning/anpassning är hjälpmedel med flera olika korrigerande 

tillbehör som behöver anpassas för att uppnå målet med hjälpmedlet.   

Pedagogiska hjälpmedel 
Pedagogiska hjälpmedel kompenserar i inlärningssituationer och är tänkta att användas i 

utbildningssituationen av en specifik elev. Exempel på särskilda läromedel eller utrustning med 

anpassade programvaror kan vara tidsstöd för att förstå och passa tider, programvara som läser upp 

text eller läromedel i alternativa format som kompenserar för en funktionsnedsättning i 

lärsituationen.  

 

Skolan ansvarar för att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen. I ansvaret ingår att 

tillhandahålla läromedel och pedagogiska hjälpmedel. Skolans ansvar gäller hjälpmedel som 

huvudsakligen är kunskapsbärande, som utan större svårigheter kan användas av flera elever och 

som inte behöver någon omfattande individuell anpassning. (Handbok för förskrivning av personliga 

hjälpmedel) 

 

Arbetstekniska hjälpmedel 
Arbetstekniska hjälpmedel är hjälpmedel som en anställd behöver för att motverka att arbetsskador 

uppstår i arbetet. Enligt Arbetsmiljöverket är det arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön.  
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Bakgrund  

Problembeskrivning 

Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen 

för personliga hjälpmedel, skolhuvudmannen för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och 

grundutrustning och kommunens dagliga verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. 

Beroende på det aktuella syftet med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett 

personligt eller ett pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket 

komplicerar gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den 

enskildes behov av hjälpmedel blir tillgodosett. För att effektivisera handläggningen och ta till 

vara den kompetens som finns hos huvudmännen på bästa sätt har ett dokument efterfrågats 

som förtydligar ansvaret för de berörda aktörerna.  

Tidigare lokala utredningar och aktiviteter i Västra Götaland 

Det tidigare Samarbetsrådet för Västra Götalandsregionen och VästKom gav 2006 ett uppdrag 

till en arbetsgrupp att konkretisera och exemplifiera grundutrustning inklusive pedagogiska 

hjälpmedel i barnomsorg/skola. Syftet med uppdraget skulle vara att skapa en samsyn i Västra 

Götaland om gränsdragning mellan grundutrustning, pedagogiska hjälpmedel och personliga 

hjälpmedel i barnomsorg/skola. Arbetsgruppen kom dock fram till att det inte var möjligt att 

enas om en specificerad lista. 
 

Dåvarande Hjälpmedelsinstitutet (HI) tog fram en vägledning 2008 för hur ansvars-

fördelningen borde se ut. Det konstaterades att kommuner och landsting har ett delat ansvar 

för att barn och elever med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel i skolan, ska få 

tillgång till sådana. Utredarna föreslog att det skulle tas fram lokala överenskommelser mellan 

primärkommunerna och landstingen då samverkan och samarbete mellan olika vårdgivare är 

nyckeln till ett framgångsrikt stöd till medborgarna. Efter att frågan diskuterats i det 

dåvarande gemensamma Samarbetsrådet för hjälpmedel i Västra Götaland beslutades att 

tillämpa vägledningen från Hjälpmedelsinstitutet utan att en mer formell lokal 

överenskommelse togs fram. Ett ställningstagande gällande detta skrevs på 2008-11-18, av 

Dan Gustafsson VästKom och Mikael Forslund Handikappförvaltningen (nuvarande 

Habilitering & Hälsa). 
 

I ett försök att förtydliga de olika ansvarsdelarna för hjälpmedel tog Habilitering & Hälsa 

fram ett dokument 2013 där olika produktområden på sexställig ISO-kodsnivå angav vad som 

borde betraktas som grundutrustning i förskola, skola respektive särskola. Detta dokument har 

dock inte fastställts och undertecknats av berörda.  
 

 

Uppdragsbeskrivning 
Ledningsrådet Medicintekniska produkter gav i december 2019 ett uppdrag att skapa en 

tillfällig beredningsgrupp med syfte att tydliggöra ansvar för hjälpmedel i förskola, skola och 

daglig verksamhet. I uppdraget ingick att särskilja vad som är pedagogiskt hjälpmedel, 

grundutrustning, lokalanpassning samt personligt förskrivet hjälpmedel.  

Den tillfälliga beredningsgruppen förväntades starta i februari 2020.  
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Deltagare i den tillfälliga beredningsgruppen 

Ann Trbovsek, Daglig verksamhet SDF Östra Göteborg 

Ann-Sofie Lönn, Daglig verksamhet Lidköping 

Annica Garpebring, grundsärskola i Alingsås 

Charlotte Stigh-Brüsin, förskola och skola, Sjuhärad (från hösten 2020 som referensperson) 

Annika Flytström, Primärvårdens hjälpmedelsenhet 

Linda Augustsson, hälso- och sjukvård Marks kommun 

Stina Nyström, Habilitering och hälsa 

Anette Alfredsson, hjälpmedelssamordnare för VGR och de 49 kommunerna 

 

 

Arbetsformer 

Avgränsningar 

Ansvarig huvudman för skola eller daglig verksamhet har ansvar för lokalanpassningar. 

Beredningsgruppen upplevde ingen generell gränsdragningsproblematik avseende detta, 

varför lokalanpassningar inte omfattats i gruppens arbete.  

 

I uppdraget ingick att även inkludera privata aktörer inom förskola, skola och daglig 

verksamhet, men detta har inte fokuserats på eftersom Socialstyrelsen (2020) bedömer att 

särskilda överenskommelser behöver göras med privata aktörer. I detta sammanhang kan dock 

nämnas att privata aktörer som är utförare av skolverksamhet eller vård och omsorg i Västra 

Götaland på uppdrag av en kommun i länet, kan avropa grundutrustning från 

Hjälpmedelscentralens sortiment. En förutsättning är dock att kommunen har avtal med 

Hjälpmedelscentralen gällande grundutrustning. Kravet är också att beställande verksamhet 

kan visa upp ett godkännande från den berörda kommunen. 

 

Beredningsgruppen har diskuterat problematik med att varje enskild kommun själv kan 

besluta om vad som ingår i grundutrustningen, men har bedömt att denna fråga inte kan lösas 

inom ramen för uppdraget. 

Genomförda aktiviteter 

Arbetsgruppen startade sitt arbete först 2020-03-26 på grund av att det tog längre tid än 

förväntat att bemanna gruppen. Gruppen har träffats vid sju tillfällen fram till 2020-11-23 och 

de flesta mötena har genomförts på distans. Deltagarna har utöver mötena var och en förberett 

frågor, bearbetat material och inhämtat information. 

 

De verksamheter som omfattas är förskola, förskoleklass, grundskola/grundsärskola, 

gymnasieskola/gymnasiesärskola, daglig verksamhet inom LSS, 

hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunal hälso- och 

sjukvård. I denna rapport benämns ovanstående verksamheter med begreppen skola alternativt 

daglig verksamhet respektive sjukvårdshuvudman. 

 

Beredningsgruppens arbete har till stor del utgått från figur 1, som beskriver olika vägar att få 

tillgång till ett hjälpmedel. De röda ovala ringarna i bilden åskådliggör att diskussionerna 

framförallt handlat om ansvarsfördelning gällande behovsbedömning, hjälpmedel enligt HSL 

(personligt förskrivna), grundutrustning (både inom skola och daglig verksamhet) samt 

pedagogiska hjälpmedel i skola. 
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Figur 1Beskrivning av olika vägar för att få tillgång till hjälpmedel. (Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel) 

Beredningsgruppen inledde sitt arbete med diskussioner om vad deltagande upplever fungerar 

bra och vad som skulle kunna fungera bättre. Under arbetets gång framkom att en viktig 

aspekt för samsyn och en god samverkan mellan olika aktörer grundas i att tolka och använda 

begrepp och termer på liknande sätt. Genom hela arbetsprocessen har beredningsgruppen 

därför haft fokus på att diskutera definitioner och tillämpning av olika begrepp kopplade till 

uppdraget. Representanter från förskola och skola har bedömt att samma krav på 

grundutrustning kan gälla inom alla de skolformer som omfattas i uppdraget. 

Omvärldsbevakning 

Förutom den referenslitteratur som anges i referenslistan har inspiration inför 

beredningsgruppens arbete hämtats från dokument och överenskommelser i andra regioner, 

som funnits tillgängliga på internet. En rapport från Socialstyrelsen som publicerades i juni 

2020 har utgjort ett stöd i arbetet med att ta fram förslag på en lokal överenskommelse. 

 

Resultat 
Beredningsgruppens arbete har resulterat i ett förslag till överenskommelse som till stor del 

bygger på rekommendationer publicerade av Socialstyrelsen (2020). Utöver de övergripande 

definitionerna av personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel samt grundutrustning som 

presenteras i Socialstyrelsens rapport lämnar beredningsgruppen förslag på lokal tillämpning 

utifrån förutsättningar i Västra Götaland. Intentionen har varit att få en så patientsäker och 

jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. Förslag på överenskommelse finns bilagd. 

Synpunktsrunda gällande överenskommelsen 

Beredningsgruppens medlemmar har var och en skickat ut utkast på överenskommelsen i sina 

respektive nätverk. Synpunkter på innehållet i överenskommelsen har lämnats via framtagen 

svarsmall. Verksamheter från följande områden har lämnat synpunkter: 

• Barn- och utbildningsförvaltning 

• Förskole-/grundskoleförvaltning 

• Gymnasie-/vuxenutbildningsverksamheten 

• Socialförvaltning 

• Nätverk inom Funktionshinder, daglig verksamhet 

• Koncernkontoret, hälso- och sjukvårdsstab 

• Habilitering & Hälsa 
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• Hemsjukvård och rehabilitering 

• Regionhälsan 
 

Totalt har beredningsgruppen tagit emot drygt 90 synpunkter på olika avsnitt i 

överenskommelsen, varav cirka hälften innehöll positiva kommentarer och övriga innehöll 

förslag om redaktionella eller innehållsmässiga justeringar. Alla inkomna synpunkter 

sammanställdes i en matris. Några frågeställningar ansåg beredningsgruppen redan var 

besvarade i överenskommelsen, varför dessa inte åtgärdats. Några kommentarer handlade om 

frågor som beredningsgruppen bedömt inte går att lösa inom ramen för detta uppdrag. 

Förslag till beslut  

Beredningsgruppen föreslår att Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra 

Götaland antar föreliggande förslag till överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och 

daglig verksamhet.  

 

För att uppnå en jämlik hantering i hela Västra Götaland krävs att samtliga kommuner ställer 

sig bakom och tillämpar överenskommelsen. Privata aktörer som driver verksamhet på 

uppdrag av Västra Götalandsregionen eller av en kommun kan omfattas av 

överenskommelsen, om detta framgår i uppdraget till den privata aktören. 

Konsekvensanalys av förslag i lokal överenskommelse 

För att stärka patientsäkerheten och öka tydligheten avseende ansvarsfördelning är 

beredningsgruppens samlade bedömning att förändringar behöver göras i Handbok för 

förskrivning av personliga hjälpmedel utifrån följande förslag i lokal överenskommelse: 

1. Den enskildes behov av ett individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för att kunna 

vistas i skola eller daglig verksamhet ska tillgodoses som personligt förskrivet hjälpmedel, 

även i de fall detta skulle innebära förskrivning av två likvärdiga hjälpmedel 

(dubbelförskrivning), vilket kan betyda att vissa produkter som idag bekostas av skola 

eller daglig verksamhet istället blir ett ansvar för hälso- och sjukvården. Se formuleringar 

under rubriken Personligt förskrivna hjälpmedel på sidan 10 (tredje stycket).  

2. Grundutrustning ska utan större svårigheter kunna användas av en eller flera personer 

som vistas i verksamheten, vilket förtydligar nuvarande krav på grundutrustning som 

anger att vissa verksamheter ska ha en grundutrustning av hjälpmedel som gör att miljön 

motsvarar behoven hos dem som vistas där. Konsekvensen av föreslaget tillägg kan bli att 

hjälpmedel som idag är personligt förskrivet på grund av att det endast är en person i 

verksamheten som har behov av det, istället blir ett ansvar för berörd verksamhet att 

anskaffa som grundutrustning.  

 

Statistik gällande förslag i överenskommelsen 
De kommuner, i dagsläget 48, som tecknat avtal med Hjälpmedelscentralen gällande 

grundutrustning kan avropa hjälpmedel ur Hjälpmedelscentralens sortiment. För att belysa 

storleksordningen på en uppskattad kostnadsförskjutning, enligt beskrivningen för konsekvens 

punkt 1. ovan, har statistik inhämtats från Hjälpmedelscentralen gällande hyreskostnader för 

grundutrustning i september 2020. De underlag som gick att få fram har dock stora brister 

som härrör från att varje beställande enhet själv väljer ”kundnamn”, vilket inte alltid 

avspeglar vad det är för typ av verksamhet. Med anledning av detta har det inte varit möjligt 

att få fram rättvisande data som avser kostnader för daglig verksamhet. För att ändå kunna 

göra någon form av uppskattning visas därför endast statistik inom skolans område där 

sökning i underlagen gjorts på ”skol” och ”gymn”. 
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Ett antagande som tillämpats vid genomgång av statistiken är att hjälpmedel med olika 

inställnings-/anpassningsmöjligheter samt med flera valbara tillbehör (såsom knästöd, bålstöd, 

huvudstöd, höftstöd, underarmsstöd, svankstöd, bäckenstöd, sidostöd eller ankelstöd) borde, 

utifrån beredningsgruppens förslag, vara ett hälso- och sjukvårdsansvar och därmed ett 

personligt förskrivet hjälpmedel. Huvudhjälpmedel som överensstämde med antagandet 

markerades i underlaget och utgjorde grund för nedanstående kostnadsberäkning, se tabell 1. 

Statistikunderlaget omfattar totalt 13 315 artiklar (huvudhjälpmedel och tillbehör), varav cirka 

4500 utgör grundutrustning inom skola. 

 
Tabell 1. Kostnader grundutrustning 

Hyreskostnad september 2020 i VG Summa Andel 
Grundutrustning, totalt 

 

       1 327 298 kr 100 % 

Grundutrustning, skola 

 

Cirka 300 000 kr    23 % av grundutrustning, total  

Hjälpmedel i skola med många 

inställningsmöjligheter och valbara 

tillbehör  

Cirka   90 000 kr  30 % av grundutrustning, skola 

 

Sammanfattningsvis blir konsekvensen att den grovt uppskattade månadskostnaden på 90 000 

kr, enligt exemplet, istället skulle belasta vårdgivare som har hälso- och sjukvårdsansvar.  

Den tillgängliga, om än bristfälliga, statistiken visar att andelen hjälpmedel (grundutrustning) 

med flera olika inställningsmöjligheter och tillbehör är färre inom daglig verksamhet, vilket 

därför troligen inte leder till stora kostnadsförskjutningar. 

 

Beredningsgruppen tror att det i vissa fall kan bli en kostnadsförskjutning från personligt 

förskrivet hjälpmedel till grundutrustning på grund av att nuvarande regelverk tillämpas olika 

i Västra Götaland. Eventuell kostnadsförskjutning avseende detta har beredningsgruppen inte 

sett vara möjlig att beräkna. 

 

 

Kvarstående frågor att hantera 
• Om Ledningsråd Medicintekniska produkter ställer sig bakom förslaget till lokal 

överenskommelse behöver också ställning tas avseende den fortsatta beslutsgången.  

• Om överenskommelsen tecknas av samtliga berörda parter krävs en revidering i Handbok 

för förskrivning av personliga hjälpmedel enligt beskrivna konsekvenser.   

• I beredningsgruppens förslag är fristående privata aktörer exkluderade. Denna 

avgränsning har gjorts då Socialstyrelsen (2020) bedömer att särskilda överenskommelser 

behöver göras med privata aktörer.  

• Kartläggning av behov och möjlighet avseende en gemensam grundutrustningslista för 

samtliga 49 kommuner i Västra Götaland. 
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EvaLotta Petersson, Regionutvecklare 
evalotta.petersson@borasregionen.se 
Telefon: 0709-487336 

FOKUS Boråsregionen Sjuhärad 2021  

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar att arrangera FOKUS Boråsregionen hösten 2021 och att finansieringen sker 
genom omdisponering av ej utnyttjade tillväxtmedel, max 300 000 kr 
 

 

Ärendebeskrivning 
Vid Direktionens möte 2021-06-04 antogs Utvecklingsstrategi Sjuhärad 2021 - 2030. Arbetet har 
inneburit stor delaktighet med dialog och förankring i medlemskommunerna samt hos 
samarbetspartners. FOKUS Boråsregionen 2020 gick av stapeln i november 2020 och behandlade 
delarna av den blivande strategin. 
 
Utvecklingsstrategi Sjuhärad 2021-2030 vänder sig till alla parter som arbetar för regional utveckling 
och ska fungera som vägledning och inspiration. Strategin samspelar även med målen i Västra 
Götalandsregionens utvecklingsstrategi för 2021 – 2030 (RUS). FOKUS Boråsregionen är en dag för att 
samla alla positiva krafter som är involverade i regional utveckling på olika nivåer samt för att lyfta 
aktuella frågor och utmaningar i en öppen och konstruktiv dialog. Målgruppen är politiker, tjänstemän, 
näringsliv och övriga aktörer i regionala utvecklings- och framtidsfrågor. 
 
FOKUS Boråsregionen ska stärka den regionala samverkan så att Sjuhärad blir en attraktiv region att 
leva, bo och verka i. Det övergripande syftet är att stimulera regional utveckling genom samverkan 
som bygger på hållbarhet - miljömässigt, socialt och ekonomiskt. På så vis bidrar vår delregion till att 
göra Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. 
 
Kopplat till FOKUS Boråsregionen har vi utvecklat konceptet MiniFOKUS, korta digitala möten med 
information och dialog om områden inom den regionala utvecklingsstrategin. MiniFOKUS har som 
syfte att hålla intresset för utvecklingsfrågorna levande under hela året och skapa delaktighet i 
utvecklingsarbetet. FOKUS Boråsregionen är ett längre årligt möte där vi samlar erfarenheter, skapar 
insikter och ger inspiration i vårt gemensamma utvecklingsarbete. I år avser vi att arrangera FOKUS 
Boråsregionen fysiskt, om restriktionerna p g a pandemin tillåter det. Arrangemanget kommer att 
innehålla föreläsare som ger inspiration och kunskap, goda exempel samt dialogforum. Det kommer 
även att ges tillfälle till nätverkande och kontaktskapande. 
 
Finansiering 
Finansiering av arrangemanget föreslås ske genom omdisponering av tidigare ej utnyttjade 
tillväxtmedel, max 300 000 kr.  
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EvaLotta Petersson, Projektledare 
evalotta.petersson@borasregionen.se 
Telefon: 0709-487336 

Formerna för genomförande av Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 
2025 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen rekommenderar kommunerna att genomföra Besöksnäringsstrategi Boråsregionen 
Sjuhärad 2025 genom gemensam finansiering enligt samma modell som befintligt projekt Cykla 
och vandra i Sjuhärad 
 

 

Ärendebeskrivning 
Vid Direktionens möte 2021-04-16 rekommenderades medlemskommunerna att anta 
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 och kansliet gavs i uppdrag att utreda formerna 
för genomförandet av strategin. I maj sammanträdde Beredningen för hållbar regional utveckling och 
diskuterade då synen på genomförandet av strategin för besöksnäring i Boråsregionen. Beredningen 
rekommenderade vid mötet att kansliet får i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla det 
samarbete som idag pågår mellan sex kommuner kring satsningen på Cykla och vandra i Sjuhärad. I 
uppdraget bör möjliga modeller och finansieringslösningar presenteras och förutsättningarna för 
samverkan bör beskrivas. Vidare rekommenderade beredningen att nätverket inom besöksnäring i 
Sjuhärad ska fortsätta sitt samverkansarbete. 
 
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 har tagits fram inom ramen för det gemensamma 
utvecklingsprojektet Destination Boråsregionen där alla medlemskommuner är representerade. 
Projektets syfte är att ta fram en gemensam strategi för besöksnäringen och en strategi för hur 
medlemskommunerna ska samverka och samordna i frågor inom besöksnäring för att skapa en 
attraktiv region. En målsättning i projektet har varit att ta fram förslag på modell för samverkan mellan 
kommunerna. Samverkansprojekt inom besöksnäring i Boråsregionen har pågått sedan 2012.  
 
Den antagna strategin identifierar ett antal förändringar som är viktiga att gemensamt ta tag i för att 
kunna utveckla regionen till en framgångsrik destination. De ansvariga i kommunerna ser en klar 
potential att växla upp framåt och vet också att det finns viktiga synergieffekter. Dit människor vill 
resa, där vill också människor bo. Sjuhärad är väl rustat och har stora möjligheter att ta tillvara på 
möjligheterna som trenderna skapar, men det behövs en gemensam kraftsamling. Det råder enighet 
om att den nuvarande uppdelningen av resurser på flera kommuner inte är att utnyttja resurserna och 
kompetensen som finns i regionen optimalt. För att lyckas med detta krävs ett organiserat och 
kontinuerligt samarbete för att utveckla och öka kännedomen för Sjuhäradsregionen som besöksmål 
och destination. Att ha en gemensam funktion gör att kommunerna bättre kan utnyttja varandras 
kompetenser och tillsammans få en större kompetens. En gemensam kommunikation av vårt utbud 
ger större förutsättningar att nå marknaden än om åtta kommuner ska agera separat. Det ger betydligt 
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större förutsättningar att gemensamt söka olika utvecklingsprojekt, som växlar upp våra insatser, 
utvecklar vårt näringsliv och åstadkomma uppväxlingseffekter av redan satsade medel i kommunerna. 
Avsikten är att bygga vidare på den verksamhet som idag bedrivs inom Cykla och vandra i Sjuhärad och 
att utöka med områden som ingår i strategin.  
 
Genomförande genom gemensam finansiering  
Genomförandet av Besöksnäringsstrategi 2022-2025 sker enligt samma modell och finansieringsgrund 
som befintligt projekt Cykla och vandra i Sjuhärad. Befintligt projekt avslutas 2021-12-31. 
 
Finansieringsmodell för Cykla och vandra: 
Grundavgift/år och kommun: 50 000 kr 
Rörlig avgift/år: 2 kr/invånare 
 
Samordning av genomförandet sker inom ramen för nätverket för besöksnäring i Boråsregionen. 
 
De kommuner som idag inte deltar i projektet Cykla och vandra erbjuds deltagande i genomförandet 
inom ramen för nätverket för besöksnäring.  

Ärendets gång 
BH7 2021-09-01 
Presidium 2021-09-01 
Direktion 2021-09-10 
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Linda Bergholtz, Administrativ chef 
linda.bergholtz@borasregionen.se 
Telefon: 0729-649697 

Val Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen ger medlemskommunerna i uppdrag att utse representanter till Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg från och med 2022-01-01. Befintliga ledamöters uppdrag upphör 2021-12-31 
 

 

Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet 2021-06-04 fattade Direktionen beslut om att föreslå det delregionala politiska 
samrådet, DPS, att revidera inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg avseende 
den kommunala politiska representationen och att därefter ge kommunerna i uppdrag att utse 
representanter till Närvårdssamverkan från och med 2022-01-01. 
 
Delregionalt politiskt samråd fattade ovanstående beslut vid sitt sammanträde 2021-06-17.  

Expedieras till 
Delregionalt politiskt samråd 
Medlemskommunerna 
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Anmälningsärenden 2021-09-10 
 
Inkomna handlingar  
 

Datum Avsändare  Ärende  
210528 1. Marks kommun Avtalsförslag dataskyddsombud 
210531 2. Coompanion Sjuhärad 

Ekonomisk Förening 
Rekvisition Lokalekonomiska analyser för stärkt attraktionskraft 

210601 3. Bollebygds kommun Yttrande Regional avfallsplan 
210601 4. Herrljunga kommun Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 
210601 5. Herrljunga kommun Länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning, VFU 
210601 6. Fyrbodals 

kommunalförbund 
Uppsägning av avtal gällande tjänsteköp 

210601 7. Coompanion Sjuhärad 
Ekonomisk Förening 

Komplettering Rekvisition Lokalekonomiska analyser för stärkt 
attraktionskraft 

210602 8. P4 Sjuhärad/Sveriges radio Begäran om allmän handling, kontoplan 
210602 9. Ulricehamns kommun Yttrande Regional avfallsplan 
210603 10. P4 Sjuhärad/Sveriges radio Begäran om allmän handling, resultat 
210604 11. Södra Hälso- och 

sjukvårdsnämnden 
Årsredovisning 2020 

210607 12. Leader Sjuhärad Remiss Förslag till strategi för landsbygdsutveckling i Sjuhärad 
210608 13. Borås Stad Yttrande Regional avfallsplan 
210608 14. Johan Johansson Begäran om allmän handling, systemförteckning 
210609 15. Bollebygds kommun Utställning av Bollebygds kommuns förslag på ny översiktsplan 
210609 16. Svenljunga kommun Yttrande Regional fysisk planering PBL- VGR som regionplaneorgan 
210610 17. Ulricehamns kommun Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 
210614 18. Ulricehamns kommun Yttrande Regional fysisk planering PBL- VGR som regionplaneorgan - 

tjänstemannayttrande 
210617 19. Svenljunga kommun Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 
210618 20. Bollebygds kommun Årsredovisning 2020 
210621 21. Vårgårda kommun Årsredovisning 2020 
210623 22. Herrljunga kommun Årsredovisning 2020 
210623 23. Borås TME AB Ansökan utvecklingsmedel Hemester i Boråsregionen 
210623 24. Connect Sverige Region 

Väst 
Rekvisition Företagsjouren Sjuhäradslyftet 

210623 25. Regionstyrelsen Yttrande Samråd 3 
210623 26. Vårgårda kommun Yttrande Regional fysisk planering PBL- VGR som regionplaneorgan 
210624 27. Borås Stad Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 
210624 28. Vårgårda kommun Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 
210628 29. VästKom Protokoll VästKoms styrelse 210601 
210629 30. Tranemo kommun Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 
210608 31. Tranemo kommun Yttrande Regional avfallsplan 
210629 32. Borås Stad Yttrande Regional fysisk planering PBL- VGR som regionplaneorgan - 

tjänstemannayttrande 
210629 33. Creative Cluster Reviderad ansökan Creative Innovation 
210629 34. Vårgårda kommun Samverkansavtal Praktikplatsen.se 
210630 35. Teater Nu Rekvisition Art Center Sjuhärad 
210630 36. Ung Företagsamhet Ansökan utvecklingsmedel 
210630 37. Borås Stad Årsredovisning 2020 
210701 38. Ulricehamns kommun Årsredovisning 2020 
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210629 39. Svenljunga kommun Samverkansavtal Praktikplatsen.se 
210629 40. Herrljunga kommun Samverkansavtal Praktikplatsen.se 
210701 41. Södra- hälso och 

sjukvårdsnämnden 
Protokollsutdrag medel till Närvårdssamverkan för utredning 
närsjukhus Skene 

210701 42. Södra Älvsborgs sjukhus Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdens utbud och lokalisering i 
Västra Götaland – anpassningar inom SÄS 

210702 43. Inkubatorn i Borås Ansökan utvecklingsmedel Hållbart näringsliv 
210705 44. Marks kommun Samverkansavtal Praktikplatsen.se 
210706 45. Marks kommun Regional handlingsplan för suicidprevention 
210707 46. Marks kommun Yttrande Regional fysisk planering PBL- VGR som regionplaneorgan 
210708 47. Ulricehamns kommun Samverkansavtal Praktikplatsen.se 
210708 48. Herrljunga kommun Yttrande Regional fysisk planering PBL- VGR som regionplaneorgan 
210708 49. Marks kommun Årsredovisning 2020 
210709 50. Inkubatorn i Borås AB Rekvisition Hållbart Näringsliv 
210713 51. Volvo Cars/Northvolt Informationsförfrågan etablering av storskalig batteriproduktion 
210722 52. Miljöbron Ansökan utvecklingsmedel 7H Kompetens 2022 
210727 53. Ulricehamns kommun Rekvisition Gränsbygd Sjuhärad 2020-2021  
210802 54. Bollebygds kommun Samverkansavtal Praktikplatsen.se 
210803 55. Tranemo kommun Yttrande Regional fysisk planering PBL- VGR som regionplaneorgan 
210811 56. Gryning Vård AB Styrelseprotokoll 2021-03-30, 2021-04-15, 2021-06-17 
210816 57. Stiftelsen Drivhuset i Borås Ansökan utvecklingsmedel Drivhuset Framsteg 
210817 58. Miljöbron Ansökan utvecklingsmedel Håll ut 
210820 59. Rydals museum Ansökan utvecklingsmedel Skimmer och härvor i Viskans vatten 
210823 60. Näringsliv Ulricehamn Rekvisition Affärsutveckling för besöksnäring och event 
210823 61. Creative Cluster Rekvisition Creative Innovation 
210824 62. Stiftelsen Drivhuset Rekvisition Drivhuset Framsteg 
210824 63. Näringsliv Ulricehamn Ansökan utvecklingsmedel Affärsutveckling för besöksnäring och 

event 
210824 64. Connect Väst Tillväxt och finansiering för ägarledda bolag 
210824 65. Borås Konstmuseum Avstår ansökan utvecklingsmedel 
210825 66. Högskolan i Skövde Ansökan utvecklingsmedel Företagsrevitalisering i Boråsregionen 
210825 67. Creative Cluster Ansökan utvecklingsmedel Creative Innovation 
210825 68. Coompanion Sjuhärad 

ekonomisk förening 
Ansökan utvecklingsmedel Lokalekonomiska analyser för stärkt 
attraktionskraft 

210826 69. Stiftelsen Proteko Rekvisition Kompetensslussen II 
210826 70. Stiftelsen Proteko Ansökan utvecklingsmedel Kompetensslussen II 
210827 71. Ung företagsamhet Rekvisition Ung företagsamhet 
210827 72. Science Park Borås Ansökan utvecklingsmedel Smart Textiles 
210827 73. Vårgårda kommun Ansökan utvecklingsmedel Moving out 
210830 74. Ulricehamns kommun Komplettering rekvisition Gränsbygd Sjuhärad 2020-2021  
210831 75. Herrljunga kommun Yttrande Regional fysisk planering PBL- VGR som regionplaneorgan 
210831 76. Science Park Borås Rekvisition Smart Textiles 
210901 77. Tillväxtverket Beslut om förlängning Kompetensslussen 

 
  



Anmälningsärenden 
Direktionen 

Ärende: 15 
Datum: 2021-09-03 

Sida 3 (3) 
 
Expedierade handlingar  
 

Datum Mottagare  Ärende  
210611 78. Trafikverket Yttrande Samråd 3 Ny järnväg Göteborg-Borås 
210614 79. Medlemskommunerna Direktionsprotokoll 2021-06-04 samt anslag 
210614 80. Medlemskommunerna Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 
210614 81. Medlemskommunerna Yttrande Samråd 3 Ny järnväg Göteborg-Borås 
210614 82. Skaraborgs 

kommunalförbund 
Ledamot Västra Stambanegruppen 

210614 83. Medlemskommunerna Tertialrapport efter april samt prognos 2021 
210614 84. Närvårdssamverkan Södra 

Älvsborg 
Inriktningsdokument samt val Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

210614 85. Medlemskommunerna Reviderat gymnasiesamverkansavtal 
210615 86. Medlemskommunerna Inriktningsdokument samt val Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
210707 87. Västra Götalandsregionen Rekvirering av med finansieringslots kultur 
210816 88. Pressen Pressmeddelande Minimeringsmästarna 
210820 89. Volvo Cars/Northvolt Informationsförfrågan etablering av storskalig batteriproduktion 
210903 90. Pressen Pressmeddelande Suicidprevention 

 
Delegationsbeslut  
 

Datum  Beslut  Delegat  
210524 91. Avtal uppdragsutbildning Högskolan i Borås, Grunden Förbundsdirektör 
210602 92. Utlämnande av allmän handling Administrativ chef 
210608 93. Utlämnande av allmän handling Administrativ chef 
210621 94. Samverkansavtal Praktikplatsen.se, medlemskommunerna Förbundsdirektör 
210623 95. Tjänsteköp Marks kommun, Praktikplatsen.se Teamchef Välfärd och Kompetens 
210707 96. Ansökan Kompetensslussen Administrativ chef 
210809 97. Tjänsteköp Projektledare suicidprevention, Västra 

Götalandsregionen 
Förbundsdirektör 

210823 98. Ansökan Kompetensslussen Förbundsdirektör 
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