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Direktionen godkänner för egen del upprättat förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2020 för 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och översänder densamma tillsammans med 
revisionsberättelse till medlemskommunerna för kännedom 
 

 

Ärendebeskrivning 
Förbundet bedriver basverksamhet, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med 
Västra Götalandsregionen.  I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, 
Medarbetarcentrum, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.  
 
Periodiserat utfall för samtliga verksamheter inom förbundet visar på ett positivt resultat om 805 tkr 
fördelat på  
 
Basverksamhet   positivt resultat 1 240 tkr 
Tillväxtmedel och projekt  balanserat  
Business Region Borås  negativt resultat 74 tkr 
Dataskyddsombud  positivt resultat 11 tkr 
Medarbetarcentrum   negativt resultat 34 tkr  
Navet science center  negativt resultat 788 tkr  
Närvårdssamverkan  positivt resultat 450 tkr  
 
Det positiva resultatet inom basverksamheten förklaras främst av minskade personalkostnader, till 
viss del till följd av statliga coronaåtgärder, samt effektiviseringar. En medarbetare på 
Närvårdsskontoret har arbetat halvtid för Västra Götalandsregionen, vilket tillsammans med inställda 
aktiviteter till följd av coronapandemin förklarar verksamhetens överskott. Det negativa resultatet på 
Navet science center beror på investering i ny astronomiutställning, minskade intäkter till följd av 
coronapandemin samt minskat bidrag från Skolverket. 
 
Prognos för hela förbundets verksamhet är ett positivt resultat om knappt 200 tkr i förhållande till 
budget. På helårsbasis är det framförallt två verksamheter som visar större avvikelser. 
Basverksamheten prognosticerar ett positivt resultat om 1 500 tkr som beror på minskade 
personalkostnader, bland annat till följd av statliga coronaersättningar (arbetsgivaravgift samt 
sjukersättning) samt ökade intäkter till följd av effektiviseringar. Navet science center prognosticerar 
ett negativt resultat om ca 2 000 tkr, varav 750 tkr är en planerad investering som enligt tidigare 
beslut i Direktionen ska belasta eget kapital. Det negativa driftsresultatet har en direkt koppling till 
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det minskade bidraget från Skolverket samt coronapandemin. Majoriteten av de minskade intäkterna 
till följd av coronapandemin har dock balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och 
alternativ finansiering. 
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Delårsbokslut 2020 – Mål och ekonomi 

Expedieras 
Medlemskommunerna 



 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delårsbokslut 2020 
Mål och ekonomi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antagen av Direktionen 2020-10-23



 

2 
 

Innehåll 
 
1 Förvaltningsberättelse .......................................................................................................................... 4 

1.1 Organisation och verksamhetsidé ................................................................................................ 4 

1.1.1 Mål ............................................................................................................................................ 4 

1.1.2 Verksamhet och finansiering .................................................................................................... 4 

1.2 Händelser av väsentlig betydelse ................................................................................................. 5 

1.3 Utfall per 31 augusti 2020 ............................................................................................................ 6 

1.4 Prognos och förväntad utveckling 2020 ....................................................................................... 6 

1.5 Balanskravsutredning utifrån helårsprognos ............................................................................... 6 

1.6 God ekonomisk hushållning ......................................................................................................... 7 

1.7 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder ........................................................................... 7 

1.8 Investeringsverksamhet ............................................................................................................... 7 

1.9 Intern kontroll............................................................................................................................... 7 

2 Måluppfyllelse ...................................................................................................................................... 8 
2.1 Måluppfyllelse strategiskt mål ..................................................................................................... 8 

2.2 Fokusområden .............................................................................................................................. 8 

2.3 Måluppfyllelse .............................................................................................................................. 8 

2.3.1 Tillväxtmedel ............................................................................................................................ 9 

2.3.2 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling ...................................................... 9 

2.3.3 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens ..................................................................... 10 

2.3.4 Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna ......................................................... 11 

2.3.5 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid ......................................................................... 12 

2.3.6 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter ........ 12 

2.3.7 Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik ................................................ 13 

2.3.8 Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg .............................................. 13 

2.4 Intressebolag .............................................................................................................................. 14 

3 Dataskyddsombud .............................................................................................................................. 15 
3.1 Uppdrag och syfte ...................................................................................................................... 15 

3.2 Utfall och förväntad utveckling .................................................................................................. 15 

3.3 Måluppfyllelse delår ................................................................................................................... 15 

4 Medarbetarcentrum ........................................................................................................................... 17 
4.1 Uppdrag och syfte ...................................................................................................................... 17 

4.2 Utfall och förväntad utveckling .................................................................................................. 17 

4.3 Måluppfyllelse delår ................................................................................................................... 17 

5 Navet science center .......................................................................................................................... 18 
5.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé ......................................................................................... 18 

5.2 Utfall och förväntad utveckling .................................................................................................. 18 

5.3 Måluppfyllelse delår ................................................................................................................... 18 

5.3.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling .................................................... 19 



 

3 
 

5.3.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens ..................................................................... 19 

5.3.3 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid ......................................................................... 21 

5.3.4 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter ........ 22 

6 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg ................................................................................................... 23 
6.1 Uppdrag, syfte och målbild ........................................................................................................ 23 

6.2 Utfall och förväntad utveckling .................................................................................................. 23 

6.3 Måluppfyllelse delår ................................................................................................................... 23 

7 Räkenskaper ....................................................................................................................................... 25 
7.1 Resultaträkning total .................................................................................................................. 25 

7.1.1 Resultaträkning total, januari-augusti .................................................................................... 25 

7.1.2 Resultaträkning Basverksamhet ............................................................................................. 26 

7.1.3 Resultaträkning Tillväxtmedel och projekt ............................................................................. 26 

7.1.4 Resultaträkning Business Region Borås .................................................................................. 27 

7.1.5 Resultaträkning Dataskyddsombud ........................................................................................ 27 

7.1.6 Resultaträkning Medarbetarcentrum .................................................................................... 28 

7.1.7 Resultaträkning Navet science center .................................................................................... 28 

7.1.8 Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg ............................................................ 29 

7.2 Balansräkning ............................................................................................................................. 30 

7.3 Noter ........................................................................................................................................... 31 

7.4 Kassaflödesanalys ....................................................................................................................... 35 



 

4 
 

1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Organisation och verksamhetsidé 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för 
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 
Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den 
förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna.  
 
I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science 
center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.  
 
Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt tillsatta ledamöter. 
Dessutom adjungeras de partier som inom förbundsområdet eller i enskild kommun uppnått en viss 
röststyrka och som inte annars är företrädda. 
 
De två beredningsgrupperna Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och Kompetens 
arbetar med strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet 
inom sina verksamhetsområden. 
 
Det finns även en politisk styrgrupp för Navet science center och ett delregionalt politiskt samråd för 
Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra 
Götalandsregionen. 
 
Förbundet utser Sjuhärads representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till 
styrelsen för VästKom. 
 
Sammanfattningsvis ska förbundet 

- Stärka Boråsregionen som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion 
- Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning 
- Samverka med nationella organ, Västra Götalandsregionen samt andra myndigheter och 

organisationer på regional nivå 

1.1.1 Mål 

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

1.1.2 Verksamhet och finansiering 

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

Basverksamhet Medlemsavgift 78 kr/invånare, varav 41 kr för finansiering av 
basverksamheten. Varberg 11 kr/invånare. 

Tillväxtmedel samt projekt Anslag för tilldelning av tillväxtmedel är 17 500 tkr varav 
medlemskommunerna bidrar med 8 000 tkr (37 kr/invånare) och 
Västra Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver 
tillväxtmedel erhålls projektmedel från andra externa parter.  

Business Region Borås Medlemsavgift 6 kr/invånare. 

Dataskyddsombud Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 129 tkr per 
deltagande kommun samt en rörlig del baserad på antal invånare. 

Medarbetarcentrum Medlemsavgift samt försäljning av tjänster. 

Navet science center Medlemsavgift, Skolverket, Västra Götalandsregionen, sålda tjänster, 
temporära projektmedel. 

Närvårdssamverkan Medlemsavgift 5,06 kr/invånare (50 %), Södra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden 50 %, temporära projektmedel. 

 

1.2 Händelser av väsentlig betydelse 

Det är framförallt två händelser som haft stora konsekvenser för verksamheten under våren och 
sommaren; coronapandemin och minskat bidrag från Skolverket. 
 
Skolverkets bidrag till Navet science center minskades med 1 100 tkr för innevarande år till följd av 
förändrad fördelningsmodell, där hänsyn inte längre tas till kvalitet utan enbart kvantitativa variabler. 
Beslutet kom 29 april och var oväntat. Då bidraget förväntas ligga kvar på den lägre nivån kommande år 
har en översyn gjorts av verksamheten och en ny organisation förhandlats för att uppnå en verksamhet 
och ekonomi i balans from 2021.  
 
Navet science center är även den verksamhet inom förbundet som påverkats mest ekonomiskt av 
coronapandemin. Helgverksamheten för allmänheten höll stängt mellan 6 april och 24 juni med 
minskade intäkter som följd. Även sommaren innebar lägre intäkter än prognosticerat på grund av 
begränsade öppettider och begränsat antal besökare. Utbildningar och konferenser i Navets lokaler har 
flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser nationellt och internationellt har ställts in. Navet har 
agerat för att minimera pandemins konsekvenser, exempelvis genom att ställa om verksamheten till att 
pedagogerna besökt skolorna och genomfört uteaktiviteter i matematik, teknik och biologi. Ett antal 
kostnadsreducerande åtgärder har vidtagits och en ny organisation har förhandlats. Möjligheterna till 
alternativ finansiering har setts över och nya ansökningar om medel har genererat intäkter. Detta 
arbete pågår löpande.  
 
Även övriga verksamheter inom förbundet har fått ställa om till följd av pandemin. Utbildningar och 
möten har ställts in eller genomförts digitalt. Regionutvecklare inom välfärdsområdet samt 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg har näst intill enbart arbetat med samordningsinsatser och stöd till 
medlemskommunerna, vilket innebär att övriga insatser inom välfärdsutvecklingen fått stå tillbaka. 
 
Pandemin har haft stora konsekvenser för besöksnäringen och projektledaren för Destination 
Boråsregionen har istället arbetat med att starta upp en Företagsjour med syfte att ge företagen i 
regionen hjälp och rådgivning i den svåra sits som pandemin medför. Vidare har projektmedel för 
kompetensutveckling sökts. 
 
Ett antal av de projekt som beviljats tillväxtmedel har lämnat in reviderade projektplaner, i de flesta fall 
handlar det om förskjutning av tidplanen samt omställning till digitala lösningar. 
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Många av förbundets medarbetare har deltagit i olika former av coronarelaterade insatser; lokalt, 
regionalt och nationellt. Exempel är länsgemensamma kraftsamlingar kring företagsstöd, regionala 
kompetensutvecklingsinsatser för varslad personal samt samordning av delregionala insatser inom 
ramen för kompetensrådet. 
 
Förbundet har fått statligt stöd i form av minskade arbetsgivaravgifter under fyra månader samt 
återbetalad sjukersättning. Sammantaget har förbundets verksamheter kunnat möta pandemin 
ekonomiskt utan större påverkan. Dock har ordinarie verksamhet fått stå tillbaka och 
utvecklingsinsatser försenats, vilket fått konsekvenser för måluppfyllelsen. 

1.3 Utfall per 31 augusti 2020   

Periodiserat utfall för samtliga verksamheter inom förbundet visar på ett positivt resultat om 805 tkr 
fördelat på  
 
Basverksamhet    positivt resultat 1 240 tkr 
Tillväxtmedel och projekt balanserat  
Business Region Borås  negativt resultat 74 tkr 
Dataskyddsombud  positivt resultat 11 tkr 
Medarbetarcentrum   negativt resultat 34 tkr  
Navet science center  negativt resultat 788 tkr  
Närvårdssamverkan  positivt resultat 450 tkr  
 
Det positiva resultatet inom basverksamheten förklaras främst av minskade personalkostnader, till viss 
del till följd av statliga coronaåtgärder, samt effektiviseringar. En medarbetare på Närvårdsskontoret 
har arbetat halvtid för Västra Götalandsregionen, vilket tillsammans med inställda aktiviteter till följd av 
coronapandemin förklarar verksamhetens överskott. Det negativa resultatet på Navet science center 
beror på investering i ny astronomiutställning, minskade intäkter till följd av coronapandemin samt 
minskat bidrag från Skolverket, se 1.2. 

1.4 Prognos och förväntad utveckling 2020 

Prognos för hela förbundets verksamhet är ett positivt resultat om knappt 200 tkr i förhållande till 
budget. På helårsbasis är det framförallt två verksamheter som visar större avvikelser. Basverksamheten 
prognosticerar ett positivt resultat om 1 500 tkr som beror på minskade personalkostnader, bland annat 
till följd av statliga coronaersättningar (arbetsgivaravgift samt sjukersättning) samt ökade intäkter till 
följd av effektiviseringar. Navet science center prognosticerar ett negativt resultat om ca 2 000 tkr, 
varav 750 tkr är en planerad investering som enligt tidigare beslut i Direktionen ska belasta eget kapital. 
Det negativa driftsresultatet har en direkt koppling till det minskade bidraget från Skolverket samt 
coronapandemin, se 1.2. Majoriteten av de minskade intäkterna till följd av coronapandemin har dock 
balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering. 

1.5 Balanskravsutredning utifrån helårsprognos  

Kommunalförbundet prognosticerar ett positivt ekonomiskt resultat för 2020 om 171 tkr. Förbundet 
använder inte resultatutjämningsreserv (RUR).  
 
Beräkning av balanskravsresultat  
Belopp i tkr  
Årets resultat enligt resultaträkningen   171  
Reducering realisationsvinster                                   0   
Balanskravsresultat     171 
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1.6 God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och regioner ha god ekonomisk 
hushållning. Förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för 
att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande och riktlinjer: 
 
1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga 

nytta för Boråsregionen och medlemskommunerna 
- Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas 

- Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens reglemente, 

riktlinjer och beslut 

2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt 
3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin som 

ytterst sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet 

Kommunallagen anger att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga 
kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. 
Förbundets finansiella mål 2020 är 
 
1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna 
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 mnkr 

Sammantaget prognosticerar förbundet ett positivt resultat om 171 tkr på helårsbasis. Dock är det 
skillnader i resultatet för de olika verksamheterna, där Navet science center beräknas redovisa ett 
negativt resultat om 2 042 tkr, vilket dock vägs upp av ett förväntat positivt ekonomiskt resultat för 
verksamheten i övrigt. Med hänsyn tagen till det förväntade resultatet beräknas det egna kapitalet vid 
årets slut uppgå till 9 850 tkr. Förväntat ekonomiskt resultat för helåret i kombination med 
bedömningen om nivån på det egna kapitalet innebär att de finansiella målen för verksamheten 
kommer att uppnås. 
 
Coronapandemins påverkan på verksamheten innebär att ett antal av de uppsatta målen helt eller 
delvis inte kommer att nås under året. Bristerna i måluppfyllelsen är en direkt effekt av det 
omställningsarbete som genomförts i syfte att stödja kommunerna i en extraordinär situation som varit 
omöjlig att förutse. Det är förbundets bedömning att vidtagna åtgärder varit helt nödvändiga, skett 
skyndsamt och i sin helhet stärkt de övergripande målen kring samverkan, innovation och nytänkande. 
Mot bakgrund av rådande situation är det förbundets samlade bedömning att kraven för god ekonomisk 
hushållning kommer att uppfyllas. Förbundet ska skapa gränsöverskridande möten för att främja 
samverkan, innovation och nytänkande och detta har varit i fokus under våren och sommaren. 

1.7 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder  

Samma redovisningsprinciper har använts i delårsbokslutet som för årsredovisning 2019.  

1.8 Investeringsverksamhet 

Navet science center har under året investerat i en ny astronomiutställning motsvarande 1 738 tkr. 
 

Budget, tkr Utfall, tkr Prognos 2020, tkr 

0 1 738 1 738 

1.9 Intern kontroll 

Arbetet med intern kontroll fortlöper enligt fastställd plan.  
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2 Måluppfyllelse 

2.1 Måluppfyllelse strategiskt mål 

Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara 
ett bra område att bo, arbeta och leva i. Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och 
långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation 
och nytänkande. 
 
Under perioden har coronapandemin lett till omprioritering och förändrad inriktning för många 
verksamheter. Förbundets bedömning är att flera av målen för 2020 inte kommer att uppnås. Däremot 
har det arbete som pågått legat i linje med det övergripande strategiska målet och det definierade 
arbetssättet. Ett flertal aktiviteter och insatser har genomförts som uteslutande handlat om att 
underlätta samverkan och främja nytänkande för att hantera den pandemi som drabbat alla 
verksamheter. Bedömningen är därför att verksamheten kommer att uppnå god strategisk 
måluppfyllelse ur ett helårsperspektiv.  

2.2 Fokusområden 

Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en 
delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin beskriver de 
tillväxtområden som särskilt prioriteras under 2014–2020. De utvalda fokusområdena är verktyg för att 
styra mot Västra Götalands gemensamma vision om Det goda livet. Inom kulturområdet anger 
Boråsregionens kulturplan 2020-2023 mål och inriktning. 
 
De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets 
fokusområden. För att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två fokusområden 
gällande infrastruktur och social välfärd formulerats.  
 

• Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  

• Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  

• Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna  

• Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 

• Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  

• Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik  

• Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 

2.3 Måluppfyllelse 

Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna projekten 
samt Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen. Resultat för perioden januari-augusti 
redovisas i de färgade fälten under respektive mål. 
 
Som nämnts under 1.2 har coronapandemin haft stor påverkan på förbundets verksamhet och därmed 
även måluppfyllelsen. Verksamheterna har fått ställa om och ett antal planerade aktiviteter har inte 
kunnat genomföras. Huvudparten av verksamheten inom välfärdsområdet har inriktats på att stödja 
medlemskommunerna i deras arbete med pandemin samt att vara en samverkansplattform för 
kommunerna och regionen. En Företagsjour har startats upp för att stödja företagen i delregionen och 
resurser har styrts om till att samordna ansökningar av ESF-medel inom olika områden. Kraftfulla 
insatser har gjorts inom en rad områden för att underlätta arbetet, inte minst genom 
omvärldsbevakning. Den omställning som gjorts har skett efter medvetna beslut för att möta de 
förändrade förutsättningarna. 
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2.3.1 Tillväxtmedel 

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

Mål Mätetal Verksamhet 
Främja gränsöverskridande 
samverkansprojekt inom tillväxt, miljö och 
kultur 

Medverkan i processen RUS 2021–
2030, effektutvärdering av beviljade 
projekt och förstudier 

Tillväxtmedel 
 

Remissperioden för ny Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 var april–
september. Förbundet initierade en process för samråd i nära dialog med kommunerna. En 
kommunturné genomfördes för att samla in synpunkter från samtliga kommuner och ett gemensamt 
yttrande formulerades under augusti månad för beslut i Direktionen i september. Arbetet har 
fungerat väl med stor delaktighet hos samtliga parter. Under hösten påbörjas arbetet med att ta fram 
en delregional utvecklingsstrategi; BRUS. Målet gällande RUS är uppnått. 
 
Till följd av coronapandemin gjordes en extra uppföljning och lägesrapport för pågående 
tillväxtprojekt. Några projekt redovisar större avvikelser, men de flesta har ställt om till digitala 
modeller. I dagsläget pågår 15 tillväxtprojekt samt tre projekt inom miljö och fem inom kultur. Därtill 
har tre förstudier beviljats medel under våren. Allt genomfört enligt antagen modell. 
Effektutvärdering av tillväxtprojekten genomförs i samband med årsbokslutet. Bedömningen är att 
målet är delvis uppfyllt. Målet kommer att nås under året. 

 

2.3.2 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  

Mål Mätetal Verksamhet 
Företagsklimatet i Boråsregionens 
kommuner ska förbättras 

SKR:s insiktsmätning Näringsliv/BRB 

De träffar inom projektet Förstärkt företagsklimat som planerades under våren fick ställas in till följd 
av coronapandemin. Två utbildningstillfällen kommer att hållas digitalt i november och resterande 
är planerade till 2021. Samtliga medlemskommuner är nu anslutna till SKR:s insiktsmätning och 
resultat kommer att levereras under hösten. Målet är därmed delvis uppfyllt. Arbetet med att 
förbättra företagsklimatet inom ramen för projektet fortsätter under hösten samt första kvartalet 
2021. Vårgårda och Herrljunga tillhör Topp 10 i Svenskt Näringslivs ranking gällande företagsklimat 
och Tranemo har klättrat 77 placeringar mellan 2019 och 2020, vilket är positivt för projektets 
vidare arbete. 

Investerare ska lockas till Boråsregionen Minst fem 
investeringsförfrågningar via 
Business Sweden 

Näringsliv/BRB 

På grund av en stor omorganisation på Business Sweden har samarbetet varit vilande, men ett möte 
mellan förbundet och Business Sweden har nu ägt rum där man diskuterade en nystart för 
samarbetet. De mässor som Business Region Borås hade planerat att delta på under året för att 
locka investerare, har alla ställts in. Arbetet har inte kunnat genomföras som planerat och det är 
osäkert om mätetalet kommer att nås under året. Däremot har ett drygt hundratal 
investeringsförfrågningar inkommit direkt till kommunerna, vilket är en tydlig positiv trend. Målet 
att investerare ska lockas till regionen kommer därmed att nås under året. 

Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda 
möjligheter att rekrytera rätt kompetens 

Måldokument 
kompetensförsörjningsarbete 
framtaget, Praktikplatsen.se samt 

Kompetens 
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Kompetensmäkleri används av 
deltagande kommuner 

• Projektet runt verktyget för praktiksamordning, Praktikplatsen.se, löper på enligt plan och 
används av deltagande kommuner. Ett underlag för eventuellt beslut om permanent 
breddinförande ska presenteras i oktober. 

• Projektet Digitalt kompetensmäkleri löper enligt plan och den hemsida/plattform som skulle tas 
fram är på plats och används av deltagande kommuner. Innehållet har anpassats utifrån de nya 
behov som coronapandemin ställt på inblandade parter och diskussioner pågår hur plattformen 
ska utvecklas framöver. 

• En ESF-ansökan har formulerats med parterna i kompetensrådet för att stärka strukturerna och 
samverkan mellan skola och arbetsgivare. 

• Processarbetet för att fylla måldokumentet med gemensamma fokusområden har genomförts via 
digitala workshops. Ett första utkast ska remitteras till alla parter i kompetensrådet under tidig 
höst för start 2021.  

Målet är delvis uppfyllt och förväntas nås i sin helhet under året. 

Fler företag ska startas upp och växa 
genom synliggörande av besöksnäringen i 
Boråsregionen 

Ökat antal exportmogna företag 
enligt Turistrådets klassificering 
”Sverige, Norden, Världen-företag”  

Destination 
Boråsregionen 
UtbildningsBoost  

Projektet Destination Boråsregionen har ställt om till följd av coronapandemin. Projektledarresursen 
har styrts om till att mer fokusera på näringslivsstödjande insatser. Exempelvis har en Företagsjour 
för företagen i regionen startats upp. Syftet är att företagen ska få hjälp och rådgivning i den svåra 
sits som pandemin medför. Vidare har tid lagts på att bistå organisationer att söka projektmedel för 
kompetensutveckling för företagen under coronapandemin. 
 
Ovanstående insatser i kombination med att koordinatorn för Business Region Borås började sin 
anställning i juni, har bidragit till att samarbetet med näringslivsansvariga i kommunerna stärkts, 
vilket är positivt för den framtida utvecklingen. 
  
Gällande projektet UtbildningsBoost var tre utbildningar planerade, varav två genomfördes digitalt. 
Då besöksnäringen är en av de mest drabbade branscherna under coronapandemin, genomfördes 
en extra utbildning på ämnet “Affärsutveckling och lönsamhet”. Ytterligare två tillfällen är planerade 
och kommer att genomföras digitalt. 
 
Med anledning av omställningsprocessen kommer inte projektmålet att nås under året. Däremot 
har de insatser som genomförts varit till stor hjälp för företagen i regionen; inte minst för de företag 
inom besöksnäringen som råkat mest illa ut. 

 

2.3.3 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  

Mål Mätetal Verksamhet 
Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha 
goda möjligheter att rekrytera rätt 
kompetens 

Modell för validering av formell och 
reell kompetens prövas 

Kompetens 
Kompetensslussen 

En modell för validering av formell och reell kompetens har utarbetats och prövas nu inom ramen 
för projektet Kompetensslussen. Intresset för arbetet har varit mycket stort; både hos potentiella 
deltagare, företag och Myndigheten för yrkeshögskolan, då modellen används för kvalitativ 
validering som leder direkt till arbete. Projektet har funnit andra former för att utföra planerade 
insatser riktat till deltagarna och uppföljningar visar att deltagarna är mycket nöjda med den 
kunskap de tillägnar sig. Projektet har kunnat genomföras trots vårens utmaningar och målet 
bedöms delvis uppnått. Målet bedöms nås under året. 

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

90 % upplever att utbildning 
arrangeras utifrån behov och 
efterfrågan 

Välfärd 
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90 % upplever att förbundet bidrar 
till att sprida omvärldsinformation 

På grund av coronapandemin ställdes alla fysiska utbildningar in under våren. Under hösten kommer 
vissa utbildningar och workshops att hållas digitalt, vissa kommer att genomföras fysiskt och några 
kommer att skjutas upp. En digital workshop har arbetats fram om Det väntade barnet och ska 
genomföras på regional nivå i september.  
 
Till följd av de förändrade förutsättningarna har beslut tagits att inte genomföra någon 
enkätundersökning förrän i slutet av året. Mätetal kan därför inte redovisas och måluppfyllelsen är 
svår att bedöma. Dock har förbundet arbetat uteslutande med samordning och 
informationsspridning inom välfärdsområdet under pandemin. Inte minst när det gäller anpassning 
av länsgemensamma rutiner till lokal nivå, exempelvis kring provtagning. Inblandade parter 
upplever att arbetet flutit på bra utifrån förutsättningarna och bedömningen är att målet kommer 
att nås under året.  

Förbundet ska bidra till god 
kunskapsutveckling genom samordning 
av samt deltagande i nationella, 
regionala och delregionala nätverk  

90 % upplever att förbundet bidrar 
till att sprida omvärldsinformation 

Samtliga 
verksamheter 

• Nätverksmöten inom samtliga verksamheter har genomförts digitalt under våren. Några av 
nätverken har ställts in då chefer fått prioritera operativa frågor inom sina verksamheter under 
pandemin. 

• Både regionala och nationella nätverk har ställt om till digitala möten, vilket i stort fungerat bra. 
• Till följd av coronapandemin har intensiteten av möten ökat inom vissa verksamheter utifrån ett 

ökat behov av att sprida information snabbt. 
• Under hösten kommer nätverken i huvudsak att genomföras digitalt, men med vissa fysiska möten 

där det är möjligt. 

Enkätundersökning kommer att genomföras vid årets slut och mätetal kan därför inte presenteras. 

Bedömningen är dock att målet kommer att nås under året. 

 

2.3.4 Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna  

Mål Mätetal Verksamhet 
En gemensam struktur- och framtidsbild 
ska vara vägledande för Boråsregionens 
utveckling  

Beslutad struktur- och framtidsbild Samhällsplanering 

Arbetet har under året delats upp i två delar; framtidsbilden är en del av arbetet med den regionala 
utvecklingsstrategin, se 2.3.1, och ingår i det samlade remissvaret som lämnades till Västra 
Götalandsregionen i september. Målet anses därmed delvis uppfyllt. Då strukturbilden ska docka an 
till det färdiga förslaget, har arbetet varit vilande under våren men återupptas under hösten i nära 
samarbete med arbetet med den delregionala utvecklingsstrategin. Beslut förväntas tas under våren 
2021 och målet kommer därför inte att nås i sin helhet under året. 

Kommunerna ska stödjas i arbetet med 
verksamhetsutveckling med stöd av IT 

Antal genomförda aktiviteter i 
eHandlingsplanen 

eKontoret 

Verksamheten på eKontoret har ställts om under våren, både till följd av coronapandemin samt 
regionala beslut. Merparten av nätverksdeltagarna inom digitaliseringsområdet har suttit i krisledning 
i sina hemkommuner till följd av corona vilket påverkat det gemensamma arbetet. Mycket fokus har 
lagts på att stödja kommunerna i omställningen till distansmöten. En av två eSamordnare har arbetat 
heltid med införandeprojektet av Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. Gällande de planerade 
aktiviteterna i den delregionala eHandlingsplanen har viss framdrift skett kring arbetet med eArkiv 
och en förstudie är inom kort klar för vidare beslut. Hittills har 20 aktiviteter genomförts, inklusive 
nätverksträffar, och målet anses delvis uppfyllt. Måluppfyllelsen på helårsbasis beror på regionala 
beslut som kommer att tas under hösten vilket påverkar arbetet på eKontoret. 
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Förbundet ska verka för god samverkan 
och erfarenhetsutbyte mellan 
kommunerna i Boråsregionen 

Minst 90 % av kommunerna är i hög 
eller mycket hög grad nöjda med 
förbundets nätverk 

Samtliga 
verksamheter 

Till följd av de förändrade förutsättningarna har beslut tagits att det inte genomförs någon 
enkätundersökning förrän i slutet av året. Mätetal kan därför inte redovisas och måluppfyllelsen är 
svår att bedöma. Dock har förbundets verksamheter i än högre grad än vanligt fokuserat på att stödja 
kommunerna och skapa samverkansplattformar och möjlighet för erfarenhetsutbyte för att 
identifiera samordningsvinster. Utifrån detta är bedömningen att målet kommer att nås under året. 

Förbundet ska stödja god samverkan 
mellan kommuner, region och stat 

Minst 90 % av kommunerna 
upplever att förbundet i hög eller 
mycket hög grad bidrar till att 
kommunerna kan påverka frågor på 
regional och nationell nivå 

Samtliga 
verksamheter 

Till följd av de förändrade förutsättningarna har beslut tagits att det inte genomförs någon 
enkätundersökning förrän i slutet av året. Mätetal kan därför inte redovisas. Förbundet har varit en 
samordningsinstans mellan Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna i arbetet under 
coronapandemin. Förbundet har även varit kontakt gentemot nationella myndigheter. Bedömningen 
är att målet är uppfyllt. 

 

2.3.5 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska arbeta för Hållbar 

utveckling i Sjuhärad 

Förslag till organisationsstruktur och 
hållbarhetsstrategi framtagen 

Miljöstrategisk 
samverkan 

Nätverksträffar har genomförts inom området men på grund av rådande situation har projektet 
reviderats och projekttiden förlängts. Detta påverkar mätetalen och förslag till organisationsstruktur 
och strategi kommer inte att färdigställas under året. Målet kommer inte att nås. 

Förbundet ska driva på utvecklingen inom 
förebyggande av avfall och en hållbar 
avfallshantering i Boråsregionen 

Förslag till Regional avfallsplan 
framtagen 

Regional 
avfallsplan 

Totalt 19 st målförslag inom sex olika fokusområden har arbetats fram under våren. Till dessa följer 
ett antal aktiviteter samt ansvarig för respektive mål. Målet är därmed delvis uppfyllt. Vidare arbete 
under året är att färdigställa de olika delarna av avfallsplanen samt förankra den politiskt och bland 
tjänstepersoner i alla åtta medlemskommuner. Arbetet har fortgått enligt plan och målet att ha ett 
förslag till avfallsplan framme i slutet av året kommer att nås. 

 

2.3.6 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska främja en aktiv och 
nyskapande kulturregion för alla i 
regionen 

Minst fyra kulturutvecklingsprojekt, 
två förstudier, två nya 
samverkansprojekt samt en temadag 

Kultur 

• Förslag till handlingsplan för genomförandet av den delregionala kulturplanen är framtagen. 
• Fyra kulturprojekt beviljades medel för 2020, vilka bidrar till att uppfylla målen i regionens 

strategi.  
• Två tvärsektoriella tillväxtprojekt drivs.  
• Tre workshops, sju nätverksmöten och åtta kommunbesök är genomförda och 12 möten har 

hållits mellan Västra Götalandsregionen och förbundet. 
• Temadag är planerad till 3/12 med syfte att synliggöra och diskutera kulturens roll för 

samhällsutveckling samt främja gränsöverskridande samverkansprojekt. 

Målet är uppnått. 

Boråsregionens position ur ett 
besöksnäringsperspektiv ska stärkas 

Strategi för samverkan inom turism 
och besöksnäring framtagen, förslag 

Destination 
Boråsregionen 
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till besöksnäringsstrategi för 
Boråsregionen framtagen, 
gemensam modell för att arrangera 
internationella idrottsevenemang 
framtagen 

På grund av coronapandemin under våren och sommaren har särskilda insatser behövts göras för 
besöksnäringen, varför det strategiska arbetet har bromsats in. Nätverksmöten har hållits digitalt 
och innehållit mycket erfarenhetsutbyte. Processledare är utsedd för strategiarbetet och arbetet har 
startat och beräknas vara utfört under första kvartalet 2021. Projektet har därmed förlängts. 
Coronapandemin har ställt hela evenemangsvärlden på ända och den insats som planerats har 
pausats. Målet kommer inte att nås under året. 

 

2.3.7 Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik  

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

Bedriva aktivt påverkansarbete, vara 
en aktiv part i det delregionala 
kollektivtrafikrådet, ta initiativ till att 
samordna remissvar, delta i arbetet 
med aktuella åtgärdsvalsstudier 

Infrastruktur 

Remissyttranden inom det delregionala kollektivtrafikrådet har utarbetats tillsammans med 

tjänstepersoner i samtliga medlemskommuner. Förbundet har deltagit i arbetet med två 

åtgärdsvalsstudier rörande väg 180 och Kust-till-kust-banan. Arbetet pågår som planerat och målet 

anses delvis uppfyllt och kommer att nås i sin helhet under året. 

Förbundet ska bevaka och agera i 
planering och genomförande av de objekt 
i Boråsregionen som finns upptagna i de 
nationella och regionala 
infrastrukturplanerna 

Utgöra en aktiv part för 
Boråsregionen i kontakten med 
myndigheter som Trafikverket och 
Västra Götalandsregionen,  
minst 90 % av kommunerna 
upplever att förbundet i hög eller 
mycket hög grad bidrar till att 
kommunerna kan påverka frågor på 
regional och nationell nivå 

Infrastruktur 

Delregionerna är delaktiga i arbetet med att fylla regional plan med åtgärder utifrån det nya 
inriktningsunderlaget som Västra Götalandsregionen tagit fram. Förbundet deltar i samtliga grupper 
som är aktuella inom området och målet bedöms delvis uppfyllt även om ingen enkät genomförts 
och mätetal därför inte kan redovisas. Målet bedöms vara helt uppfyllt vid årets slut. 

 

2.3.8 Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska stödja kommunerna att 
identifiera verksamhetsområden där de 
kan samverka och på så sätt erbjuda 
invånarna likvärdiga insatser  

Minst 90 % av kommunerna 
upplever att förbundet i hög eller 
mycket hög grad utgör ett stöd för 
kommunerna att identifiera 
områden för samverkan 

Välfärd 

Nätverken drivs digitalt enligt planering och samtliga nätverk har antagit planer som tydliggör syfte 
och fokus. Under vårens utmaningar har allt arbete inriktats mot att stödja kommunerna samt 
identifiera områden för samverkan. Dock har operativa frågor prioriterats vilket innebär att flera 
viktiga strategiska frågor har fått stå tillbaka. Målet anses delvis uppnått och bedöms nås under 
året. 

Förbundet ska stödja kommunerna i 
samordning av statliga satsningar och 

Minst 90 % av kommunerna 
upplever att den information som 

Välfärd 
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initiativ inom socialtjänst och vård och 
omsorg 

förmedlas är adekvat för 
verksamhetsområdet i hög eller 
mycket hög grad 

Representanter har utsetts till nationella och regionala nätverk. Initiativ till samordning av statliga 
satsningar har tagits, bland annat inom funktionshinderpolitiska strategier. Även på nationell och 
regional nivå har fokus förskjutits från strategiska till operativa frågor under coronapandemin. Målet 
bedöms delvis uppnått och kommer att nås i sin helhet under året. 

Förbundet ska stödja Boråsregionens 
kommuner att påverka regionala och 
nationella frågor som rör god och effektiv 
vård och omsorg 

Minst 90 % av kommunerna 
upplever att förbundet i hög eller 
mycket hög grad utgör ett stöd för 
ett fungerande 
vårdsamverkansarbete 

Välfärd 

Coronapandemin har tydliggjort vikten av ett fungerande vårdsamverkansarbete. Erfarenheten är 
att samverkan med regionen och inom delregionen är väl utvecklad och fungerande. Befintliga 
samverkansytor har i hög utsträckning visat sig vara effektiva och ändamålsenliga och möjliggjort 
snabba beslut, exempelvis kring nya coronarelaterade rutiner och riktlinjer, samt utgjort en viktig 
plattform för informationsspridning mellan huvudmännen. Målet bedöms uppfyllt. 

2.4 Intressebolag 

Förbundet är delägare i Gryning Vård AB samt Mediapoolen AB. Förbundet har under året hållit sig 
informerad om verksamheten i de båda bolagen genom löpande skriftlig och muntlig information samt 
deltagande vid ägarsamråd. Både bolagen står inför utmaningar, av olika karaktär, och 
informationstillfällena har därför varit fler än vanligt under våren. 
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3 Dataskyddsombud 

3.1 Uppdrag och syfte 

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

3.2 Utfall och förväntad utveckling 

Dataskyddsombudsverksamheten uppvisar vid delåret ett positivt resultat om 11 tkr. Prognosen vid 
årets slut är ett nollresultat.  

3.3 Måluppfyllelse delår 

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

Mål Mätetal Uppföljning 200831 
Granska 
• Tillhandahålla ett konkret 

verktyg som skapar 
möjlighet till ökad 
efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

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

• Alla verksamheter (~80) ska under 
året ha genomfört minst en 
granskningsomgång  

• Alla verksamheter/kluster (~20) ska 
under året ha genomfört minst en 
genomgång med Mognadsmatrisen 

• En handfull granskningar återstår, 
vilka kommer att genomföras under 
hösten. Planen ser ut att hålla på 
helår. 

• Mognadsmatrisen är planerad till T3. 
Prioritering kommer att göras mot 
annan verksamhet. 

 
Målet är delvis uppfyllt och kommer 
att nås under året. 

Kunskap 
• Tillhandahålla 

experttjänst i frågor som 
rör den personliga 
integriteten 

• Tillhandahålla möjlighet 
att låta DSO bidra i det 
interna arbetet med 
kulturfrågor som rör den 
personliga integriteten 

• Bidra till 
kompetenshöjning i de 
kommunala 
verksamheterna 

• DSO ska stötta verksamheterna med 
råd i enkla (45) och mer komplexa 
(15) frågor och utredningar 

• DSO ska besöka nätverk och 
personalträffar/APT (30) för att 
informera om dataskydd och stärka 
medvetenheten kring 
integritetsfrågor 

• På uppdrag arrangera utbildningar 
för att höja kompetensen om 
dataskydd (4 utbildningsaktiviteter) 
samt publicera ca 4 nyhetsbrev 

• Vi överträffar i år antalet 
supportärenden vad gäller enkla (45) 
frågor och arbetar med ett 10-tal 
komplexa frågor. 

• Inga fysiska men väl flera digitala 
nätverksbesök. 

• 1 fysisk chefsutbildning är 
genomförd och två nyhetsbrev är 
skapade. 

• Coronapandemin kommer troligen 
göra det svårt att uppfylla planerat 
antal utbildningar och träffar. 
 

Målet är delvis uppfyllt. 
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Ombudsmannaskap 
• Tillhandahålla expert- 

och bedömningshjälp vid 
personuppgiftsincidenter 

• Tillhandahålla en 
kontaktpunkt inom 
ramen för DSO-rollen 

• DSO ska stötta arbetet vid alla 
misstänkta och bekräftade 
personuppgiftsincidenter (10) 

• DSO ska finnas tillhands för alla 
registrerade personer, medarbetare, 
verksamheter och 
tillsynsmyndigheten som önskar 
hjälp med ärenden, information 
med mera. Alla ärenden ska vara 
återkopplade till frågeställaren inom 
5 arbetsdagar 

• 18 incidenter och ärenden är 
hanterade.  

• Uppfyller målet att kunna hantera 
alla inkomna ärenden inom 5 dagar. 

 
 

Externt nätverk 
• Boråsregionen ska 

fortlöpande ses som en 
självklar partner när det 
gäller dataskyddsombud 

• DSO ska organisera och kontinuerligt 
inhämta värdefulla nyheter och 
kunskaper genom 
omvärldsbevakning (45), deltagande 
i relevanta nätverk (6) och 
utbildningar (6) 

• Fyra utbildningar är genomförda och 

resterande är planerade digitalt. 

• Fyra nätverksträffar är planerade 

och resterande kan komma att ske 

digitalt. 

 

Målet är delvis uppfyllt och förväntas 

nås under året. 

Planera 
• Skapa än mer relevant 

innehåll till de 
kommunala 
verksamheterna 

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

• Uppföljning 2020, planering och 

budgetering för 2021 kommer att 

ske under tredje kvartalet. 
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4 Medarbetarcentrum 

4.1 Uppdrag och syfte 

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

positiv Kraft till förändring. 

4.2 Utfall och förväntad utveckling 

Medarbetarcentrum uppvisar vid delåret ett negativt resultat om 34 tkr. Prognosen vid årets slut är ett 
positivt resultat om 250 tkr vilket beror på ökade intäkter under det andra halvåret.  

4.3 Måluppfyllelse delår 

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

Mål Mätetal 
• Marknadsföra Medarbetarcentrums 

verksamhet för ett ökat 
användande  

• Bidra till personalrörlighet genom 
jobbmatchning 

• Tillhandahålla ett attraktivt utbud 
av tjänster utifrån kommunernas 
behov  

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

• Vara ett stöd och verktyg för 
arbetsgivarna i arbetet med 
organisatorisk och social arbetsmiljö 
för att bidra till ökad hälsa hos 
medarbetarna, högre prestationer i 
grupper och för ökad attraktivitet 
hos medlemskommunerna 

• Vara ett stöd för de kommuner som 
fokuserar på tillitsbaserat ledarskap 

• Regelbundna aktiviteter för att marknadsföra 
Medarbetarcentrums tjänster och hur de kan användas på ett 
lönsamt sätt 

• Ha full tillgänglighet för att utföra basverksamheten med 
reflekterande samtal och jobbmatchning 

• Regelbunden kontakt med kommunernas personalenheter för att 
anpassa utbudet efter kommunernas behov 

• Genomföra grupputvecklingsinsatser på uppdrag av 
medlemskommunerna 

• Genomföra och utveckla ledarskapsprogrammet 
• Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom 

omvärldsbevakning, nätverk och kompetensutvecklingsinsatser 
• En årlig dialogträff med HR-personal/chefer 
• En årlig dialogträff med fackliga representanter 
• Kontinuerligt inhämta feedback för att utveckla tjänsterna, både 

på individ- och gruppnivå 
• Vara ett stöd för chefer och personalenheter i 

medlemskommunerna 
• Fyra styrgruppsmöten 

• Planerade aktiviteter för marknadsföring har fortlöpt enligt plan.  
• Basverksamheten med reflekterande samtal och jobbmatchning fortlöper utan avvikelser.  
• En ny omgång av ledarskapsprogrammet har startat upp med full grupp, tio chefer. 
• Fortsatt arbete med vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad med utbildning och reflektionsgrupper för 

enhetschefer.  
• Uppföljningar visar att medarbetare som tagit del av bastjänsterna gällande reflekterande samtal och 

matchning är nöjda och flera är nu referenter för verksamheten. 
• Avslutade gruppuppdrag visar på positiva effekter. Här kan nämnas en grupp avslutad i augusti med ökade 

positiva värden gällande egen hälsa, trivsel på arbetsplatsen och med en signifikant ökning av gruppens 
prestation (23 procentenheter). 

• Digitala kompetenshöjande insatser utförda och fler inbokade till hösten.  
• Kontinuerlig kontakt med chefer och personalenheter. Två styrgruppsmöten genomförda, inga avvikelser. 
Samtliga mål är delvis uppfyllda och kommer att nås under året. 
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5 Navet science center  

5.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé 

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

5.2 Utfall och förväntad utveckling 

Navet uppvisar ett negativt resultat vid delåret om 788 tkr och förväntas göra ett negativt resultat om 
ca 2 000 tkr vid årets slut, varav 750 tkr är planerad investering i ny astronomiutställning som enligt 
tidigare beslut i Direktionen ska belasta eget kapital. Resterande underskott är en direkt följd av det 
minskade bidraget från Skolverket samt minskade intäkter till följd av coronapandemin.  
 

Totalt intäktsbortfall till följd av Corona, tkr  

Minskade besök från allmänheten 686 

Internationella projekt som flyttats fram 500 

Uthyrning av vandringsutställning 800 

Konferenser 120 

Summa 2 106 

Minskat bidrag Skolverket 1 071 

Totalt 3 177 

 
Majoriteten av de minskade intäkterna till följd av corona har dock balanserats genom 
kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering genom nya samarbeten och 
utvecklingsprojekt. Navet estimerar ett negativt resultat i driften för 2020 på 1 292 tkr, varav 
Skolverkets minskade bidrag är 1 100 tkr. 
 
Då bidraget från Skolverket förväntas ligga kvar på den lägre nivån kommande år har en översyn gjorts 
av verksamheten och en ny organisation förhandlats för att uppnå en verksamhet och ekonomi i balans 
from 2021.  

5.3 Måluppfyllelse delår 

Navet följer förbundets övergripande fokusområden. Långsiktiga mål och mål 2020 beslutas av 
styrgruppen. Till varje mål 2020 finns aktiviteter. Under 2020-22 är fokus på Agenda 2030 och de 
globala målen såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att få skolor, organisationer och 
allmänhet engagerade i vår framtid är den övergripande stora utmaningen.  
 
Coronapandemin har i hög grad påverkat Navets verksamhet och därmed måluppfyllelsen. 
Verksamheten för allmänheten höll stängt mellan 6 april och 24 juni och hade begränsade öppettider 
under sommaren. Utbildningar och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och 
utbildningsinsatser nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera 
pandemins konsekvenser, exempelvis genom att ställa om verksamheten till att pedagogerna besökt 
skolorna och genomfört uteaktiviteter i matematik, teknik och biologi.  
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5.3.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  

Långsiktigt mål Mål 2020 Uppföljning 200831 
Stimulera ökat 
entreprenörskap genom 
att verka för att använda 
och utveckla de 
entreprenöriella 
kompetenserna 
 

1. Tillsammans med ett Science center 
skriva en ansökan om att ta fram ett 
nytt entreprenöriellt tema med 
Agenda 2030 fokus 

2. Utvärdera minst två teman utifrån 
med avseende på entreprenöriella 
kompetenserna 

3. Genomföra ett tekniktema 
tillsammans med teknikföretag för åk 
8 för minst 10 klasser 

4. Utveckla en ungdomsaktivitet på 
sommaren, med minst 30 ungdomar 

5. Genomföra ett två veckors 
ämnesövergripande tema för 
gymnasiet åk 1 för Sven Eriksson 
gymnasiet i samverkan med företag 
för minst 100 elever 

6. Handleda minst tre UF-företag inom 
Agenda 2030 

7. Upparbeta företagskontakter 

1. Utförs ej 2020 pga ändrad 
utlysning 
 
 

2. Genomförs enligt plan 
 
 

3. Flyttas till våren 2021 pga Corona 
 
 

4. Genomfört för ca 200 ungdomar 
 

5. Genomfört 
 
 

 
 

6. Framflyttat pga Corona 
 

7. Genomfört 

 

5.3.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  

Långsiktigt mål Mål 2020 Uppföljning 200831 
Alla elever i grundskolan 
ska ha god tillgång till 
material och 
undervisning i 
naturvetenskap, teknik 
och matematik 
 
 

1. Ta fram utlåningsmaterial som täcker 
delar av Lgr F till 6 i NO, Tk och 
matematik 

2. Minst 20 000 elever på Navet-teman 
3. Minst 1 000 elever på teman i 

matematik 
4. Minst 500 elever i teman om 

programmering 
5. Minst 500 elever på teman med fokus 

på Agenda 2030 och de globala målen 
6. Minst tre nya teman tas fram under 

året 
7. En satsning på ett strukturerat 

program för uteverksamhet för elever 
åk 1 till 6 genomförs 

8. Nytt astronomitema  
9. Minst två utvärderingar av skolprojekt 
10. Minst 200 pedagoger på utbildning 

inom naturvetenskap och teknik 
11. Minst 500 pedagoger på utbildning i 

matematik 
12. Minst 800 pedagoger utbildas i 

programmering och digitala verktyg 
13. Minst 800 lärutbildningsdagar i 

grupprocesser 
14. Totalt minst 3 000 lärutbildningsdagar 

genomförs 

1. Genomförs enligt plan 
2. Uppnås ej pga Corona och elevers 

begränsningar att besöka Navet, 
estimerat ca 15 000 elever 

3. Genomfört med ca 800 tom sept  
 

4. Genomfört med 820 tom sept 
 

5. Genomfört med 420 tom sept 
 

6. Genomfört 
 

7. Genomförs enligt plan 
 

 
8. Genomförs enligt plan 
9. Genomförs enligt plan 
10. Genomförs enligt plan 

 
11. Estimerat till ca 300 pedagoger 

 
12. Genomförs enligt plan 

 
13. Genomförs enligt plan 

 
14. Estimerat till 1500 pga Corona 

Verka för att fler unga 
fullföljer sina studier 

1. Navet upparbetar kontakter i två 
utsatta områden i Borås för att kunna 
få kontakt med föräldrar och barn 

1. Genomförs enligt plan 
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2. Utarbetar en projektplan för 
interkulturell dialog. Navet tar fram 
två utbildningar i interkulturell dialog 

3. Navet deltar i minst fem öppna 
aktiviteter i utsatta områden i Borås 

4. Navet genomför minst tre 
utbildningar för vuxna i interkulturell 
dialog 

5. Navet möter minst 100 personer från 
SFI 

6. Nytt drogförebyggande tema tas fram 
och genomförs i ett utsatt område  

7. Fortsatt utvecklingsarbete inom 
interkulturell dialog och 
entreprenöriellt lärande med minst 
två utbildningar för personalen 

8. Minst fyra skolor får utbildning och 
processhandledning (PIF, 
Processutveckling i fokus) ca 75 lärare  

9. En ansökan om fortsatta 
projektmedel till PIF skrivs 

10. Utveckla VVV-plattformen för 
kommunikation med användare 

11. Navet definierar nyckelfunktioner för 
rum för lärande med hjälp av elever 
på gymnasiesärskolan 

2. Genomförs enligt plan 
 
 

3. Genomförs enligt plan 
 

4. Genomfört enligt plan 

 
5. 45 studerande tom augusti 

 
6. Genomfört enligt plan 

 
7. Genomförs enligt plan 

 
 
 

8. Genomförs enligt plan 
 
 

9. Genomfört men osäkert om 
kommunen fullföljer och lämnar 
in ansökan 

10. Ej genomfört ska kombineras med 
annat 

11. Genomfört 

 

Navet ingår som en del i 
utvecklingsarbetet av 
skolan i 
avtalskommunerna 

1. Årliga möten med ledningsgrupp i 
avtalskommunerna 

2. Minst två möten med 
utvecklingsledarna i 
avtalskommunerna 

3. Analys av måluppfyllelsen i 
avtalskommuner görs och diskuteras 
med respektive kommun 

4. Analyserar, uppföljning av statistik 
kring fullföljda studier och 
måluppfyllelse, minst två seminarier i 
personalen 

5. Navet utreder idén på filialer i våra 
avtalskommuner 

1. Ej genomfört 
 

2. Genomförs enligt plan 
 
 

3. Genomförs enligt plan 
 
 

4. Genomförs enligt plan 
 
 
 

5. Genomförs enligt plan 

Navet är en arena för 
teknik och vårdyrken   

1. Navet samverkar i minst två mässor 
där vård och teknikjobb exponeras för 
ungdomar 

2. Navet genomför tekniktema med 
minst 400 elever 

3. Navet genomför läsårstemat 
Drömstaden för minst 300 elever 

1. Framflyttat pga Corona 
 
 

2. Genomfört enligt plan 
 

3. Genomfört enligt plan 

 

Navet bidrar till ökad 
digital kompetens 

1. Navet arbetar strukturerat med minst 
en kommun med 
kompetensutveckling i digital 
kompetens, minst 100 pedagoger i en 
långsiktig satsning 

2. Under 2020 förbereds för en digital 
maker space för allmänheten i 
samarbete med Science park 

1. Genomförs enligt plan 
 
 
 
 

2. Genomförs enligt plan 

 

Navet stimulerar 
intresse och ökar 

1. Navet genomför minst fem publika 
aktiviteter lokalt regionalt 

1. Genomfört enligt plan 
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allmänbildningsnivån 
hos allmänheten   

2. Minst tio föreläsningar på Navet med 
allmänheten som målgrupp 

3. Synas i minst fem lokala medier 
4. Navet tar fram en 

kommunikationsplan 
5. Arbeta internt med begreppet 

vetenskapligt kapital  
6. Intern grupprocessutbildning 

genomförs, minst fyra tillfällen med 
extern processledare 

2. Ej genomfört pga Corona 
 

3. Genomfört enligt plan 
4. Framflyttat 

 
5. Genomförs enligt plan 

 
6. Genomförs enligt plan 

 

 

5.3.3 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 

Långsiktigt mål Mål 2020  

Navet stimulerar intresse och 
ökar kunskapsnivån om Agenda 
2030 

1. Navet utvecklar ett 
område/utställning kring 
Agenda 2030 som är en 
öppen arena för alla.  

2. Projektet Passion for 
climate genomför 
tillsammans med 
organisationen Twisted 
feet program för minst 10 
klasser 

3. En ny utställning i 
Astronomi fokus Jorden och 
det kosmiska kretsloppet 
öppnas  

4. Navet analyserar den egna 
verksamheten utifrån de 
Globala målen   

5. Navet utformar avslutande 
aktiviteter i projektet 
Utveckla landsbygden 

6. Under 2020-2021 är 
huvudfokus unga 15 till 25 
år. Arenan är en innovation 
hub tillsammans med Borås 
Stad och Science park 

7. Temat drömstaden 
genomförs med minst tio 
klasser 

8. Temat Drömstaden för åk 5 
utvecklas vidare och sprids 
till ytterligare minst en 
kommun 

9. Utbildningsdag med 
tjänstemän i minst tre 
kommuner på tema 
Agenda 2030 

10. Utbildningar för politiker 
Borås och i Da Nang 
Vietnam 

1. Genomförs enligt plan 

 
 

2. Genomförs enligt plan 

 
 
 
 
 

3. Genomförs enligt plan 

 
 

4. Genomförs enligt plan 

 
 

5. Genomförs enligt plan 

 
 

6. Genomförs enligt plan 

 
 
 

7. Genomförs enligt plan 

 
8. Genomförs ej pga Corona 

 
 
 

9. Genomförs ej pga Corona 

 
 

10. Genomförs ej pga Corona 
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5.3.4 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter 

Långsiktigt mål Mål 2020  

Navet ska verka nationellt och 
internationellt   

1. Navet genomför en turné 
med Kemidraken Berta till 
sju SC i Sverige 

2. Minst fyra föreställningar 
inom projektet Nord plus 
genomförs 

3. Navet håller i minst två 
sessions på ECSITE, The 
European network of 
Science centres and 
museums 

4. Navet deltar med en 
sessions på NSCF, Nordiska 
science center förbundet 

5. Navet deltar i utveckling av 
SSCF, Svenska Science 
centerföreningen genom 
att deltaga i minst två 
möten 

6. Söker efter finansiering av 
en plattform för 
kommunikation med VR-
teknik 

1. Genomfört 

 
2. Genomförs ej pga Corona 

 
 
3. Konferens inställd pga Corona 

 
 
 
4. Konferens inställd pga Corona 

 
 

5. Genomförs enligt plan 
 
 
 
 

6. Genomförs enligt plan 
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6 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  

6.1 Uppdrag, syfte och målbild 

När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region är 
Närvårdssamverkans uppdrag att samverka för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg omfattas av kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola, 
skola och elevhälsa i medlemskommunerna samt primärvård, specialistvård, habilitering och tandvård i 
Södra Älvsborg. 
 
Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom 
kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet för 
Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra 
Götalandsregionen samt av en styrgrupp bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet har beslutat 
om Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 som tydliggör 
verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2020 där nedanstående målindikatorer 
återfinns.  
 
Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att 
• Skapa förtroende vårdgivarna emellan 
• Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten 
• Skapa en jämlik vård 
• Göra skillnad och skapa mervärde för invånarna 
• Sprida inspiration och glädje för samverkan 

 
Den gemensamma målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är; Med tillit, där vårdgivarna 
arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en samverkan 
som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna. 
 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt 
förhållningssätt samt på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  

6.2 Utfall och förväntad utveckling 

Det ekonomiska utfallet per augusti är ett positivt resultat om 450 tkr. Prognosen för helåret är ett 
positivt resultat om cirka 800 tkr vilket härrör från överflyttade medel från 2019 om 454 tkr, inställda 
aktiviteter till följd av coronapandemin samt såld tjänst till Västra Götalandsregionen motsvarande 50 % 
sedan mars månad. Eventuellt överskott överflyttas i sin helhet till 2021. Till följd av coronapandemin 
har verksamheten ställt om och fokuserat på att vara ett stöd och samverkansplattform för 
medlemskommunerna och regionen. 

6.3 Måluppfyllelse delår 

För att uppnå ovanstående målbild ska nedanstående målindikatorer uppfyllas. Indikatorerna följs upp 
via resultat och statistik som Närvårdskontoret tillhandahåller. Resultaten återförs till delregionalt 
politiskt samråd och till styrgrupp närvård flera gånger per år. För att indikatorerna ska uppnås måste 
det finnas en tydlig ledning och struktur, som möjliggör att rutinerna följs. 
 

• Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod ska vara max 5 % 
Samtliga åtta kommuner ingår nu i avvikelsesystemet MedControl. Övriga vårdssamverkans 
områden är i införandefasen, vilket har påverkat MedControls struktur och statistik, vilket i sin 
tur gör att vi i dagsläget inte har någon tillförlitlig data. Om data kan urskiljas så bör vi vid 
årsskiftet se att avvikelsearbetet är ett förbättringsarbete som prioriteras, vilket bör innebära 
att vi når ovanstående målindikator.  
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• Antal återinskrivningar inom 30 dagar ska vara max 15 % på årsbasis 
Resultatet för augusti är 15 %. Vi utgår ifrån att resultatet bibehålls eller minskar, vilket 
innebär att vi kommer att nå ovanstående målindikator vid årsskiftet.  

 

• Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de 
senaste 12 månaderna, ska ökas med 5 % på årsbasis (enligt Munin) 

Enligt Munin, en medicinsk kvalitetsuppföljning för vårdcentraler, påvisar resultatet minus  
4,4 %. En anledning till detta är coronapandemin, då annat har prioriterats. Trots eventuella 
insatser för att öka antalet läkemedelsgenomgångar, kan målet vara svårt att nå vid årsskiftet 
då coronapandemin fortfarande pågår.  
 

• Antal upprättade Samordnade Individuella Planer i SAMSA ska vara som lägst 145 st på 

årsbasis 

Enligt regionstatistik uppfyller vi inte ovanstående målresultat, då resultatet i augusti är långt 
under målvärdet. SIP-projektledaren är medveten om problematiken och arbetar med 
förbättringar, genom exempelvis utbildningar. Då resultaten i augusti ligger långt efter uppsatt 
mål på årsbasis, tros en måluppfyllelse vid årsskiftet föga trolig trots punktinsatser och 
utbildningstillfällen. 

 
  



 

25 
 

7 Räkenskaper 

7.1 Resultaträkning total 

 
RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Utfall Budget  Prognos  Utfall  

 2020-08 2019-08 helår 2020 helår 2020 helår 2019 
Verksamhetens intäkter 45884 39700 79782 101572 62154 
Verksamhetens kostnader -44588 -40408 -78433 -100509 -62212 
Avskrivningar/nedskrivningar -272 -214 -300 -529 -325 
Verksamhetens nettokostnader  1024 -922 1049 534 -383 
Finansiella intäkter 28 0 0 0 0 
Finansiella kostnader -247 -223 -1020 -363 -483 
Periodens resultat 805 -1145 29 171 -866 

 

7.1.1 Resultaträkning total, januari-augusti 

 
 

Tkr 
Periodiserat 

utfall Utfall 
Periodiserat 

utfall Not Budget Prognos 

 1901-1908 2001-2008 2001-2008  2020 2020 

       
Verksamhetens intäkter 19 672 50 265 20 245 1 40 319 60 632 

Verksamhetens kostnader -40 408 -44 089 -44 588 2 -78 433 -100 509 

Avskrivningar -214 0 -272  -300 -529 

       
Verksamhetens nettokostnader -20 950 6 176 -24 615  -38 414 -40 406 

       
Förbundsbidrag, Kansli* 10 300 9 946 6 631 3 9 946 9 946 

Förbundsbidrag, Tillväxtmedel och projekt 13 844 8 540 4 13 844 13 844 

Medlemsavgifter, Navet 4 991 7 231 4 821 5 7 231 7 231 

Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 1 579 2 427 1 618 6 2 427 2 427 

Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan 2 263 2 735 1 521 7 2 264 2 735 

Medlemsavgifter, Busines Region Borås 895 2 348 902 8 1 342 2 348 

Medlemsavgifter, DSO 0 2 409 1 606 9 2 409 2 409 

Finansiella intäkter 0 28 28  0 0 

Finansiella kostnader -223 -18 -247 10 -1 020 -363 

       
Resultat före extraordinära poster -1 145 47 126 805  29 171 

       
Extraordinära intäkter 0 0 0  0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0  0 0 

       
Periodens resultat -1 145 47 126 805  29 171 

       

       
*2019 Inkl Tillväxtmedel och projekt       
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7.1.2 Resultaträkning Basverksamhet 

 
Tkr Periodiserat 

utfall Utfall 
Periodiserat 

utfall Budget Prognos 

 1901-1908* 2001-2008 2001-2008 2020 2020 

      

Verksamhetens intäkter 13 658 2 827 2 827 3 307 4 177 

Verksamhetens kostnader -24 745 -7 934 -8 220 -13 253 -12 536 

Avskrivningar -22 0 -22 0 -33 

      

Verksamhetens nettokostnader -11 109 -5 107 -5 415 -9 946 -8 392 

      

Förbundsbidrag, Kansli 10 300 9 946 6 631 9 946 9 946 

Finansiella intäkter 0 28 28   

Finansiella kostnader -219 -4 -4   

      

Resultat före extraordinära poster -1 028 4 863 1 240 0 1 554 

      

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

      

Periodens resultat -1 028 4 863 1 240 0 1 554 

      

* Inkl Tillväxtmedel och projekt      
 
 

7.1.3 Resultaträkning Tillväxtmedel och projekt 

 

Tkr 

Periodiserat 
utfall Utfall 

Periodiserat 
utfall Budget Prognos 

 1901-1908 2001-2008 2001-2008 2020 2020 

      
Verksamhetens intäkter  36 763 12 232 24 871 45 357 

Verksamhetens kostnader  -20 381 -20 543 -37 715 -58 858 

Avskrivningar  0 0 0 0 

      
Verksamhetens nettokostnader 0 16 382 -8 311 -12 844 -13 501 

      
Förbundsbidrag, Tillväxtmedel och projekt 13 844 8 540 13 844 13 844 

Finansiella intäkter  0 0 0 0 

Finansiella kostnader  0 -229 -1 000 -343 

      
Resultat före extraordinära poster 0 30 226 0 0 0 

      
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

      
Periodens resultat 0 30 226 0 0 0 
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7.1.4 Resultaträkning Business Region Borås 

 
Tkr Periodiserat 

utfall Utfall 
Periodiserat 

utfall Budget Prognos 

 1901-1908 2001-2008 2001-2008 2020 2020 

      

Verksamhetens intäkter 83 0 0 0 0 

Verksamhetens kostnader -1 001 -905 -976 -1 342 -1 939 

Avskrivningar 0 0 0 0 0 

      

Verksamhetens nettokostnader -918 -905 -976 -1 342 -1 939 

      

Medlemsavgifter, BRB 895 2 348 902 1 342 2 348 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 

      

Resultat före extraordinära poster -23 1 443 -74 0 409 

      

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

      

Periodens resultat -23 1 443 -74 0 409 

 

7.1.5 Resultaträkning Dataskyddsombud 

 
Tkr Periodiserat 

utfall Utfall 
Periodiserat 

utfall Budget Prognos 

 1901-1908 
2001-
2008 2001-2008 2020 2020 

      

Verksamhetens intäkter  0 0 0 0 

Verksamhetens kostnader  -1 442 -1 595 -2409 -2409 

Avskrivningar  0 0 0 0 

      

Verksamhetens nettokostnader 0 -1 442 -1 595 -2 409 -2 409 

      

Medlemsavgifter, DSO  2 409 1 606 2 409 2 409 

Finansiella intäkter  0 0 0 0 

Finansiella kostnader  0 0 0 0 

      

Resultat före extraordinära poster 0 967 11 0 0 

      

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

      

Periodens resultat 0 967 11 0 0 
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7.1.6 Resultaträkning Medarbetarcentrum 

 
Tkr Periodiserat 

utfall Utfall 
Periodiserat 

utfall Budget Prognos 

 1901-1908 2001-2008 2001-2008 2020 2020 

      

Verksamhetens intäkter 382 270 270 473 709 

Verksamhetens kostnader -1 928 -1 814 -1 922 -2 900 -2 886 

Avskrivningar 0 0 0 0 0 

      

Verksamhetens nettokostnader -1 546 -1 544 -1 652 -2 427 -2 177 

      
Medlemsavgifter, 
Medarbetarcentrum 1 579 2 427 1 618 2 427 2 427 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 

      

Resultat före extraordinära poster 33 883 -34 0 250 

      

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

      

Periodens resultat 33 883 -34 0 250 
 
 

7.1.7 Resultaträkning Navet science center 

 
Tkr Periodiserat 

utfall Utfall 
Periodiserat 

utfall Budget Prognos 

 1901-1908 2001-2008 2001-2008 2020 2020 

      

Verksamhetens intäkter 7 625 6 361 6 111 11 668 10 062 

Verksamhetens kostnader -12 553 -11 751 -11 456 -18 550 -18 819 

Avskrivningar -192 0 -250 -300 -496 

      

Verksamhetens nettokostnader -5 120 -5 390 -5 595 -7 182 -9 253 

      

Medlemsavgifter, Navet 4 991 7 231 4 821 7 231 7 231 

Finansiella intäkter 0 0 0   

Finansiella kostnader -4 -14 -14 -20 -20 

      

Resultat före extraordinära poster -133 1 827 -788 29 -2 042 

      

Extraordinära intäkter 0 0 0   

Extraordinära kostnader 0 0 0   

      

Periodens resultat -133 1 827 -788 29 -2 042 
  



 

29 
 

7.1.8 Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

 
Tkr Periodiserat 

utfall Utfall 
Periodiserat 

utfall Budget Prognos 

 1901-1908 2001-2008 2001-2008 2020 2020 

      

Verksamhetens intäkter 351 6 453 1 214 0 327 

Verksamhetens kostnader -2 608 -2 271 -2 285 -2 264 -3 062 

Avskrivningar 0 0 0 0 0 

      

Verksamhetens nettokostnader -2 257 4 182 -1 071 -2 264 -2 735 

      

Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan 2 263 2 735 1 521 2 264 2 735 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 

      

Resultat före extraordinära poster 6 6 917 450 0 0 

      

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

      

Periodens resultat 6 6 917 450 0 0 
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7.2 Balansräkning 

 

Tkr 201908 201912 202008 Not 

     

Anläggningstillgångar 1 913 1 998 3 464  
Maskiner och inventarier 1 401 1 486 2 952 11 

Värdepapper 512 512 512 12 

     

Omsättningstillgångar 77 866 69 562 95 030  
Varulager 392 389 385  
Kortfristiga fordringar 9 894 5 309 10 205 13 

Fordringar hos Borås stad 67 568 63 837 84 430 14 

Kassa 12 27 10  

     

Summa tillgångar       79 779 71 560 98 494  

     

Eget kapital 9 398 9 677 10 482 15 

Därav årets resultat -1 145 -866 805  

     

Avsättningar 19 495 17 148 17 377  
Avsättningar för pensioner 2 607 0 0 16 

Andra avsättningar 16 888 17 148 17 377 17 

     

Skulder 50 886 44 735 70 635  
Långfristiga skulder 79 71 54 18 

Kortfristiga skulder 50 807 44 664 70 581 19 

     

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 79 779 71 560 98 494  
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7.3 Noter 

 

Tkr 201908 201912 202008 

1 Verksamhetens intäkter    

Statsbidrag 4 231 6 234 2 977 

Bidrag från Regionen 6 301 10 082 15 582 

EU-bidrag 1 112 1 894 264 

Övriga intäkter 8 028 14 705 1 422 

Summa 19 672 32 915 20 245 

    

2 Verksamhetens kostnader    

Bidrag till projekt/verksamheter 8 056 8 098 14 132 

Personalkostnader 21 396 35 428 20 204 

Material och tjänster 10 956 18 686 10 252 

Summa 40 408 62 212 44 588 

    

3 Förbundsbidrag, Basverksamhet1    

Bollebygd 247 674 258 

Borås 2 953 8 046 3 077 

Herrljunga 251 683 260 

Mark 914 2 490 954 

Svenljunga 283 770 294 

Tranemo 313 854 326 

Ulricehamn 644 1 754 671 

Varberg 235 695 470 

Vårgårda 306 835 321 

Beslutade men ej påbörjade interna projekt 2018 4 184 3 230 0 

Beslutade men ej påbörjade interna projekt 2019 0 -4 510 0 

Summa 10 330 15 521 6 631 

    

4 Förbundsbidrag, Tillväxtmedel och projekt    

Bollebygd   127 

Borås   1 516 

Herrljunga   128 

Mark   470 

Svenljunga   145 

Tranemo   161 

Ulricehamn   330 

Vårgårda   158 

Överskott 2019   5 505 

Summa   8 540 

    

5 Medlemsavgifter, Navet science center    

Borås 3 930 5 894 4 028 

Mark 459 689 471 

Svenljunga 140 210 143 

Tranemo 174 262 179 

 
1 2019 Inklusive Tillväxtmedel och projekt 
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Ulricehamn 288 432 0 

Summa 4 991 7 487 4 821 

    

6 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum    

Borås 991 1 486 1 016 

Mark 360 540 369 

Svenljunga 108 160 109 

Tranemo 120 181 124 

Summa 1 579 2 367 1 618 

    

7 Medfinansiering, Närvårdssamverkan    

Bollebygd 31 47 32 

Borås 377 566 380 

Herrljunga 32 48 32 

Mark 116 175 118 

Svenljunga 36 54 36 

Tranemo 40 60 40 

Ulricehamn 82 123 83 

Vårgårda 39 58 40 

Fakturerat HSNK 755 1 132 760 

Överskott 2018 755 755 0 

Överskott 2019 0 -454 0 

Summa 2 263 2 564 1 521 

    

8 Medlemsavgifter, Business Region Borås    

Bollebygd 37 56 38 

Borås 447 671 450 

Herrljunga 38 57 38 

Mark 138 208 140 

Svenljunga 43 64 43 

Tranemo 48 71 48 

Ulricehamn 98 146 98 

Vårgårda 46 69 47 

Överskott 2018 0 954 0 

Överskott 2019 0 -996 0 

Summa 895 1 300 902 

    

9 Medlemsavgifter, DSO    

Bollebygd   136 

Borås   679 

Herrljunga   136 

Svenljunga   143 

Tranemo   149 

Ulricehamn   215 

Vårgårda   148 

Summa   1 606 

    

10 Finansiella kostnader    

Index E20 217 477 229 
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Övrigt 6 7 18 

Summa 223 484 247 

    

11 Maskiner och inventarier    

Ingående balans 1 539 1 539 1 486 

Investeringar 76 272 1 738 

Avskrivningar -214 -325 -272 

Utgående balans 1 401 1 486 2 952 

    

12 Värdepapper    

Aktier i Mediapoolen AB och  512 512 512 

Gryning Vård AB    

    

13 Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar 6 338 3 464 6 126 

Övriga fordringar 45 271 837 

Interimsfordringar 3 511 1 574 3 242 

Summa 9 894 5 309 10 205 

    

14 Fordringar hos Borås stad    

Internbanken 67 568 63 837 84 430 

    
15 Eget kapital    
Ingående eget kapital 10 543 10 543 9 677 
Årets resultat -1 145 -866 805 

Utgående eget kapital 9 398 9 677 10 482 

    

16 Avsättningar för pensioner    

Löneskatt pensionsskuld 2 607 0 0 

    

17 Andra avsättningar    

Bidrag till statlig infrastrukur** 16 888 17 148 17 377 

    

18 Långfristiga skulder    

Investeringsbidrag Navet 79 71 54 

    

19 Kortfristiga skulder    

Semesterlöneskuld 734 1 555 1 109 

Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott 31 695 23 096 46 333 

Beslutade projekt 12 787 9 379 19 012 

Pensioner individuell del, inkl löneskatt 1 132 1 564 1 468 

Löneskatt premiebetalning KPA 404 0 201 

Leverantörsskulder 926 4 453 580 

Preliminär skatt 556 545 481 

Arbetsgivaravgift 574 575 518 

Momsskuld 982 3 481 869 

Övrigt 47 0 10 

Summa 49 837 44 648 70 581 

    



 

34 
 

Interna poster som exkluderats från 
verksamhetens intäkter och kostnader 2 427 3 012 2 409 

    

    
**Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av 
E20 genom Västra Götaland med 15 miljoner kronor i 2013 års penningvärde plus 
anläggningsindex. Bidraget redovisas i balans- och resultaträkning och upplöses på fem år. 
Från 2017 tillkommer indexuppräkning. 

    

    

 Upplösning tkr  

 

2013 års 
prisnivå Index  

2014 9 500 0  
2015 1 375 0  
2016 1 375 0  
2017 1 375 310  
2018 1 375 1 361  
2019 0 477  
2020 0 229  

 
 
 
20 Övriga punkter 
 
A. Betydande avvikelser, säsongsvariationer eller cykliska effekter som påverkat verksamheten 

Inget att redovisa. 
 
B. Effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar som har redovisats under tidigare 

räkenskapsår och som haft en väsentlig effekt på den aktuella rapportperioden 

Inget att redovisa. 
 
C. Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser som inträffat efter räkenskapsårets början 

Inget att redovisa. 
 
D. Sammanfattning av styrelsens arbete under perioden 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds 
av politiskt tillsatta ledamöter och ersättare. Direktionen har haft tre möten samt en strategidag hittills 
under 2020. Förbundet har två beredningar; Hållbar regional utveckling (BH7) samt Välfärd och 
Kompetens. Beredningarna har sammanträtt tre gånger under perioden. Navet science center leds av 
en politisk styrgrupp, vilken haft två möten under perioden. Närvårdssamverkan leds av ett delregionalt 
politiskt samråd bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra 
Götalandsregionen. Samrådet har haft två möten.  
 
E.  Revisionskostnader 

Revisionsbolag 1908 2008 

Borås Stad 34 tkr 27 tkr 

Deloitte 20 tkr  
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7.4 Kassaflödesanalys 

 

Tkr  201908 201912 202008 

     

Den löpande verksamheten     

Årets resultat före extraordinära poster  -1 145 -866 805 

Justering för av- och nedskrivningar  214 325 272 

Justering för gjorda avsättningar  -10 003 -12 875 229 

     

Medel från verksamheten före förändring  -10 934 -13 416 1 306 

av rörelsekapital     

     

Minskning av varulager  0 0 4 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -856 7 903 -25 489 

Ökning kortfristiga skulder  11 876 5 819 25 917 

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten  86 306 1 738 

     

Investeringsverksamheten     

Investering i materiella anläggningstillgångar  -76 -273 -1 738 

Kassaflöde från Investeringsverksamheten  -76 -273 -1 738 

     

Finansieringsverksamheten     

Minskning av långfristig skuld  -17 -25 -17 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -17 -25 -17 

     

Årets kassaflöde  -7 8 -17 

     

Likvida medel vid årets början  19 19 27 

Likvida medel vid årets slut  12 27 10 

  -7 8 -17 
 



Tjänsteskrivelse 
Direktionen 

Ärende: 7 
Datum: 2020-10-14 

Diarienummer: 2020/SKF001 
Sida 1 (1) 

 
Linda Bergholtz, Administrativ chef 
linda.bergholtz@borasregionen.se 
Telefon: 0729-649697 

Fyllnadsval revisor 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Informationen tas till dagens protokoll 
 

 

Ärendebeskrivning 
Marks kommun har genom fyllnadsval utsett Marijke Hallencreutz (M) till ordinarie revisor för 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 



Tjänsteskrivelse 
Direktionen 

Ärende: 8 
Datum: 2020-10-07 

Diarienummer: 2020/SKF0176 
Sida 1 (1) 
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Direktionen beslutar att anta föreslagen verksamhetsplan 2020-2021 för Business Region Borås 
 

 

Ärendebeskrivning 
Business Region Borås (BRB) är Sjuhäradskommunernas samverkansorgan i övergripande 
tillväxtfrågor. BRBs arbete ska leda till ett expanderande näringsliv i hela regionen. BRBs mål är att vi 
tillsammans stärker varandras arbete så att vi på regional nivå kan vara en attraktivare region för 
investeringar, ett utvecklat näringsliv i framkant och god tillväxt. Detta leder till fler och växande 
företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv. Arbetet ska synliggöras genom en aktiv 
profilering av Boråsregionen och stärkas genom ett ökat regionalt, nationellt och internationellt 
arbete.  
 
BRBs styrgrupp består av näringslivschefer och näringslivsansvariga i medlemskommunerna. Under 
strategidagar i januari 2020 togs en ny verksamhetsplan fram för verksamhetsåren 2020-2021. 
Utbrottet av covid 19 ledde till en omprioritering av arbetet och planen beslutades aldrig. Efter 
sommaren har en ny revidering gjorts av BRBs styrgrupp utifrån rådande omständigheter.  
 
Verksamhetsplanen ska fungera som ett vägledande styrdokument för näringslivssatsningarna och 
tillväxten i området under åren 2020-2021. Syftet med verksamhetsplanen är att BRB i nära 
samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer ska verka för en expanderande 
arbetsmarknad genom fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv.  
 
Under 2020-2021 kommer verksamheten i Business Region Borås att fokusera på fyra huvudområden 
med underliggande delmål och aktiviteter: 

• Samverkan för en stark region 
• Kartläggning och kunskap 
• Förutsättning för tillväxt 
• Investera och etablera 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2020-2021 Business Region Borås 
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1. Verksamhetsidé  
Business Region Borås (BRB) är Sjuhäradkommunernas samverkansorgan i övergripande 
tillväxtfrågor. BRBs arbete ska leda till ett expanderande näringsliv i hela regionen. BRBs mål 
är att vi tillsammans stärker varandras arbete så att vi på regional nivå kan vara en 
attraktivare region för investeringar, ett utvecklat näringsliv i framkant och god tillväxt. 
Detta leder till fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv.  

Arbetet ska synliggöras genom en aktiv profilering av Boråsregionen och stärkas genom ett 
ökat lokalt, regionalt, nationellt och internationellt arbete.  

2. Organisation  
BRB är en del av Boråsregionens kommunalförbund. BRBs syfte är att komplettera, stärka 
och stödja kommunernas näringslivsarbete. BRB rapporterar till direktionen, 
kommunalförbundets beslutande organ samt förbundsdirektören. BRBs verksamhet 
samordnas av en koordinator som leds av en styrgrupp bestående av de åtta kommunernas 
näringslivschefer/näringslivsansvariga (NLA).  
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3. Fokusområden 2020-2021 
Under 2020-2021 kommer verksamheten i Business Region Borås att fokusera på fyra 
huvudområden med underliggande delmål och aktiviteter.  

1. Samverkan för en stark region 
a. Styrgrupp och strategiarbete för BRB 
b. En region utan etableringsgränser 
c. Marknadsföring och kommunikation 
d. Gemensam verktygslåda 

 
2. Kartläggning och kunskap 

a. Erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning 
b. Konjunkturrapport Boråsregionen 

 
3. Förutsättning för tillväxt 

a. Stärka företagsklimatsarbetet 
b. Få redan befintliga företag att växa 
c. Verka för god tillgång på kompetens 
d. Samverkan för att möta framtida effektbehov 

 
4. Investera och etablera 

a. Öka antalet etableringsförfrågningar 
b. Utveckla samarbetet med nationella och regionala investeringsfrämjare 
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4. Samverkan för en stark region 
 

BRBs gemensamma arbete utgår från verksamhetsplanen. Genom samverkan i styrgruppen 
leds arbetet med att uppfylla verksamhetsplanen under perioden. Arbetet samordnas genom 
en koordinator som tillsammans med insatser från näringslivscheferna (NLA) och deras 
organisationer verkar för att verksamhetsplanen uppfylls. 

Vi ska samverka kring frågor i näringslivsarbetet där vi blir starkare tillsammans och där det 
tillför mervärde för kommunerna och regionen jämfört när varje kommun agerar på egen 
hand. Vårt samarbete ska leda till att etableringsgränserna suddas ut och det realiseras i 
termer av: ”Vad är bäst för Boråsregionen?”. 

Vi arbetar också med att tydliggöra våra styrkeområden och vässa vårt erbjudande. 

 

4.1 Styrgrupp och strategiarbete för BRB  
 

Syfte: Beslutsmöten för gemensamma aktiviteter samt informations- och erfarenhetsutbyte.  

Mål: Alla deltar i beslutsfattandet och arbetar för att verksamhetsplanen förverkligas under 
perioden. 

Aktiviteter 
 

När Vem Prio Uppföljning 

• 8-10 möten per år 
 

2020 
2021 

Koordinator Hög Deltagande 

• 8-10 digitala avstämningsmöte 
per år 

2020 
2021 

Koordinator Hög Deltagande 

• 1 strategimöte per år för 
årsplanering 

2020 
2021 

Koordinator Hög Deltagande 

• Arbeta med att definiera och 
tydliggöra våra styrkeområden 
samt att vässa vårt erbjudande. 

2020 
2021 

Koordinator Hög Presentation 
av våra 
USP:ar 

 
4.2 En region utan etableringsgränser 
 

Syfte: Skapa en stark och attraktiv region för etableringar och investeringar där inga 
kommungränser existerar.  

Mål: Verka för en attitydförändring där vi ser oss som en enhet i form av en region och skapa 
förutsättningar för att Boråsregionen ska vara en bra plats att etablera sig och växa i. 
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Aktiviteter 
 

När Vem Prio Uppföljning 

• Politisk förankring Löpande Koordinator 
och NLA 

Hög Löpande 
2020-2021 

• Arbeta för färdigställd 
industrimark i hela regionen 

2020 Koordinator 
och NLA 

Hög Halvårsvis 

 

4.3 Marknadsföring och kommunikation 
 

Syfte: Lyfta medvetenheten om Business Region Borås verksamhet och varumärke. 

Mål: Sprida kunskap om Business Region Borås verksamhet och erbjudande samt att 
stimulera till möjliga affärer och utveckling av regionen. 

Aktiviteter 
 

När Vem Prio Uppföljning 

• Uppdatera kampanjmaterial  2020 Koordinator, 
Camilla och 
Peder 

Hög Januari 
2021 

• Utveckla hemsidan både 
innehållsmässigt och i språk. 

Löpande Koordinator Hög Löpande 

• Uppdatering hemsida 1 
ggr/kvartal 

Manda, Peder 
alla 

Mellan Varje möte 

• Sociala medier och LinkedIn Vid möten, 
mässor, nya 
etableringar 

Koordinator/ 
Camilla med 
inspel från NLA 

Mellan Varje möte 

• Kommunernas sociala medier Puffa BRB 
1gg/halvår 

NLA Mellan 1 ggr/halvår 

• Undersöka möjliga kanaler för 
marknadsföring av BRB. 

HT 2020 Alla /Manda Mellan Förekomst 

 

4.4 Gemensam verktygslåda 
 

Syfte: Alla medlemskommuner ska ha tillgång till samma grundläggande verktyg för att vi ska 
kunna jobba effektivt tillsammans och stå enade som en region.  

Mål: Få bra avtal med leverantörer av vissa utvalda tjänster samt att kunna ha gemensam 
utbildning och erfarenhetsutbyte av hur man bäst nyttjar tjänsterna. 

Aktiviteter 
 

När Vem Prio Uppföljning 

• Insikt – alla kommuner är 
anslutna och har samma 

Löpande Johanna Mellan När 
resultatet 
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konsultföretag för att lättare 
kunna ha erfarenhetsutbyte. 

kommer, 1 
ggr/kvartal 

• UC – gemensam bas för urval. Löpande Koordinator Mellan 1 ggr/år 
• Objektvision – en gemensam 

plattform för annonsering av 
ledig mark och lokaler. 

Löpande Koordinator Mellan Antal 
annonser,  
1 ggr/år 

 

5. Kartläggning och kunskap 
 

Vi arbetar aktivt med att samla in information och kartlägga näringslivet i Boråsregionen för 
att skapa en kunskapsbas. Vi har ett internt erfarenhetsutbyte inom Boråsregionen för att 
lära oss mer av varandra. Vi har också erfarenhetsutbyte med andra organisationer och 
arbetar med omvärldsbevakning. 

Förutsättningarna för företagande skiftar. Under långa perioder har vi levt med goda 
konjunkturer men vi har också sett att det kan skifta snabbt. Vi bidrar till att höja 
medvetenheten och fördjupa samtalet kring hur förutsättningarna för företagande förändras 
och vart utvecklingen kan tänkas vara på väg. 

 

5.1 Erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning 
 

Syfte: Samla information och kunskap för att kunna göra relevanta val och prioriteringar i 
verksamhetsarbetet. 

Mål: Att styrgruppen ska vara uppdaterad på vad som händer i omvärlden och i närområdet 
och att bygga nätverks och samarbeten som gynnar verksamheten. 

Aktiviteter 
 

När Vem Prio Uppföljning 

• Omvärldsbevakning – fånga 
upp trender, nyheter och 
intressanta aktiviteter. 

Löpande Alla Mellan Vid 
styrgrupps-
möten. 

• Internt erfarenhetsutbyte 
kopplade till näringsliv och 
samhällsutveckling mellan 
kommunerna i Boråsregionen 

Löpande Alla Mellan Vid 
styrgrupps-
möten 

• Externt erfarenhetsutbyte – 
bjuda in och besöka andra 
organisationer. 

Löpande Koordinator, 
alla 

Mellan Tillfällen 
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5.2 Konjunkturrapport Boråsregionen 
 

Syfte: Ge aktörer i Boråsregionen regelbundna signaler om den ekonomiska utvecklingen 
som sker här hos oss. 

Mål: Att utöka Konjunkturbarometer-Update Borås, som görs av näringslivskontoret i Borås, 
till att omfatta hela Boråsregionen.  Två gånger om året samla en utvald skara 
företagsledare/plats-/regionchefer för presentation och samtal om den ekonomiska 
utvecklingen i vår region. Att skapa ett förtroendefullt samtalsklimat mellan företag och 
kommuner. 

 

Aktiviteter 
 

När Vem Prio Uppföljning 

• Ge näringslivskontoret i Borås 
i uppdrag att ta fram lämpliga 
indikatorer för hela 
Boråsregionen som 
presenteras i en 
konjunkturrapport. 

2021 Anders Mellan Klar rapport 

• Näringsliv Borås bjuder in 
BRB-styrgrupp att lyssna till 
Update Borås första 
presentation 2021. 

2021 Anders Mellan Utskickad 
inbjudan 

• NLA i respektive kommun 
bjuder med sig några företag 
och åker på Update Borås. 

2021 Respektive NLA i 
kommunen. 

Mellan Deltagande 

• Ordna en presentation av 
konjunkturrapporten på fler 
orter i Boråsregionen. 

2021 Anders i 
samarbete med 
NLA 

Mellan Genomförd 
presentation 
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6 Förutsättningar för tillväxt 
 

För att företag ska trivas och växa i vår region krävs att det finns goda förutsättningar att bo, 
arbeta samt etablera företag och verksamheter. Inom ramen för Business Region Borås väljer 
vi ut några områden där vi gemensamt arbetar med att skapa så bra förutsättningar som 
möjligt. Vissa aktiviteter genomför vi i egen regi och vissa gör vi genom att driva egna 
tillväxtprojekt eller att vara delaktiga i andra tillväxtprojekt. Det övergripande målet är att 
öka Boråsregionens attraktivitet och att skapa förutsättningar för tillväxt. 

 

6.1 Stärka företagsklimatsarbetet 
 

Syfte: Förändra attityder samt ge kommunerna bättre verktyg för företagsklimatsarbetet. 

Mål: Förbättra1 medelvärdet i Boråsregionen inom områdena; Upphandling, Kommunens 
Service, Tjänstemännens attityder och det sammanfattande omdömet. Samt att ligga över 
Rikssnittet i Insiktsmätningen 

Aktiviteter 
 

När Vem Prio Uppföljning 

• Erbjuda utbildningen 
’Förbättrat Företagsklimat i 
Sjuhärad’ till kommunernas 
tjänstemän 
 

2020-
2021 

Johanna/ 
samtliga 

Hög Genomförda 
utbildningstillfällen.  
Antal deltagare/kommun. 
Medelvärdet i Svenskt 
Näringslivs undersökning 
och Insikt. 

• Genomföra projektet 
’Förbättrat Företagsklimat i 
Sjuhärad 

2020-
2021 

Johanna/ 
samtliga 

Hög Genomförda 
utbildningstillfällen.  
Antal deltagare/kommun. 
Medelvärdet i Svenskt 
Näringslivs undersökning 
och Insikt. 

• Tillse att alla 
medlemskommuner kommer 
igång med insiktmätningar 
samt informera och utbilda de 
tjänstepersoner som sköter 
inrapportering av uppgifter. 

2020-
2021 

Johanna Hög Medlemskommunernas 
resultat av 
insiktsmätningarna samt 
genomförda träffar med 
tjänstepersoner. 

 
 

 
1 Mätningen som vi kommer utgå ifrån är Svenskt Näringslivs enkätundersökning samt SKR:S Insiktsmätning.    
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6.2 Få redan befintliga företag att växa - Företagsrevitalisering  
 

Syfte: Öka kunskapen om vad som driver företagsrevitatlisering så att mer preciserad hjälp 
kan erbjudas så att företagen kan leva vidare och utvecklas positivt. 

Mål: Att delta i samverkansprojekt med Skövde högskola och genom projektet revitalisera 
fem-tio företag per år. Öka tillväxten hos befintliga företag inom SME-segmentet (10-250 
anställda). 

Kort beskrivning av projektet: Begreppet revitalisering innebär ett företag som varit stabilt i 
minst fem år och sedan gått in i en tillväxtfas med minst 50 % vad gäller både omsättning 
och antalet anställda under samma period. Fokus ligger på små och medelstora SME företag 
mellan 10-250 anställda. Tillväxtmedel från Boråsregionen är beviljade för år 2020.  
Kartläggningen och forskininsarbetet görs av Högskolan i Skövde och kontakten med 
företagen sker i samarbete med kommunernas näringslivsansvariga. Projekttiden för 
Företagsrevitalisering är 2020-2022. 

 

Aktiviteter 
 

När Vem Prio Uppföljning 

• Rådgivning, nätverk och 
workshop samt att förmedla 
mentorer till företagsledare.  

HT 2020 
2021 

Alla Låg Resultat hos 
möjliga 
företag 

• År 2020: Kartlägga samtliga 
SME-företag i Boråsregionen.  

2020 2021 Skövde 
Högskola/alla 

Mellan Analys 

• År 2021: Att utifrån 
kartläggningen kommer en 
analys att göras av vilka 
faktorer som är viktiga för att 
revitaliseringar ska initieras 
och bli framgångsrika.  

2021 Skövde 
Högskola/alla 

Mellan Analys gjord 

• År 2022: Sprida resultaten till 
SME-företagen i 
Boråsregionen med stor 
potential att revitaliseras. 
Workshop och rådgivning. 

2021 2022 Alla Låg Annordad 
WS och 
rådgivnings-
tillfällen 
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6.3 Verka för god tillgång på kompetens 
 

Syfte: Stärka företagens konkurrenskraft och underlätta för regionens företag att klara 
framtida generationsväxlingar och kompetenser. 

Mål: Verka för att adekvata YH-utbildningar erbjuds för att tillgodose de fokusbranscher som 
är viktiga för regionens investeringsarbete. Arbeta för närmare samarbete mellan skola och 
näringsliv. 

Aktiviteter 
 

När Vem Prio Uppföljning 

• Delta i 
kompetensplattforms-
gruppen (KP-forum). 

4 ggr/år Koordinator Hög Återrapportering 
till styrgrupp 

• Arbeta för att Borås 
prioriteras som 
ansökningsort för YH-
utbildningar och 
möjligheten till att 
sprida utbildningar 
efter behov i regionen. 

Löpande 
via KP-
forum 

Koordinator Mellan Årsvis 

• Identifiera de viktigaste 
branschernas 
kompetensbehov och 
sprida informationen 
bl.a. via KP-forum. 

1 ggr/år 
via KP-
forum 

Koordinator 
och NLA  

Mellan Årsvis 

• Gemensamt arbeta för 
att synliggöra vikten av 
att ha ett nära 
samarbete mellan skola 
och näringsliv. Sprida 
information och goda 
exempel till 
beslutsfattare och 
ansvariga tjänstemän i 
lämpligt forum. 

2020-
2021 

Koordinator 
och NLA 

Låg Årsvis 

 
6.4 Samverkan för att möta framtida elektrifiering och effektbehov 
 

Syfte: För att kunna ta emot nya etableringar i Boråsregionen och för att kunna ge befintliga 
företag möjlighet att utvecklas behöver vi ha en samlad bild av hur tillgång och efterfrågan 
på el ser ut i dagsläget och en prognos för framtida behov. För att informera och delge 
varandra erfarenheter, framtidsplaner och visioner för att minimera ledtider och ställtider 
och möjliggöra för snabbare utveckling av näringslivet. 
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Mål: Ta fram en samlad nulägesbild och en prognos för tillgång och efterfrågan på el i 
Boråsregionen. Skapa en samverkansarena där alla aktörer, såsom nätbolag, elbolag, 
samhällsbyggnadschefer och näringslivschefer får möjlighet att träffas. 

 

Aktiviteter 
 

När Vem Prio Uppföljning 

• Samverka med projektet 
Fossilfri Boråsregion för 
att ta fram resurser, 
projektledare och 
projektbeskrivning för 
arbetet. 

2020-
2021 

Koordinator Hög Projektstart 

• Ta fram en samlad bild av 
nuläge och en prognos 
för framtida effektbehov. 

 Projektledare Hög Nulägesrapport 
och prognos 
klar 

• Skapa en 
samverkansarena för 
berörda aktörer. 

 Projektledare Hög Genomfört 
möte 

7 Investera och etablera 
 

Boråsregionen behöver fler nyetableringar. Genom att öka antalet nyetableringar står 
regionen sig starkare inför framtiden och gör den till en starkare och attraktivare 
arbetsmarknad. 

 

7.1 Öka antal etableringsförfrågningar 
 

Syfte: Öka Boråsregionens konkurrenskraft och position genom att synliggöra oss på mässor 
och arrangemang i syfte för att skapa fler jobb i regionen. 

Mål: Minst en skarp förfrågan per år som leder till en till två internationella 
företagsetableringar på fem års sikt. 

Aktiviteter 
 

När Vem Prio Uppföljning 

• Skapa rutiner för att bli 
investeringsredo 
tillsammans med 
Business Sweden  

2020-2021 Alla Hög Framarbetade 
rutiner 
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• Delta i mässor: 
• Logistikläge – 

Intelligent logistik 
• Business Arena 

Stockholm 
• Elmia Subcontractor 

2021, under 
förutsättning 
att de 
arrangeras 

Koordinator 
Camilla/Peder 

Hög Deltagande 

• Besöka mässor: 
• Nordbygg i Stockholm 
• Business Arena 

Göteborg 
• Logistik och transport 

Göteborg 

2021, under 
förutsättning 
att de 
arrangeras 

Koordinator 
Camilla/Peder 

Mellan Deltagande 

• Studieresa med 
företag till Hannover 
messe 2022 

Förberedelser 
under 2021 

Ansvar: 
Koordinator 
Delta: Alla 

Mellan Genomförd 
resa 

• Engelskspråkiga 
nyheter 

Löpande  Låg Nyhetsutskick 

 

7.2 Utveckla samarbetet med nationella och regionala investeringsfrämjare 
  

Syfte: Stärka Boråsregionens investeringsarbete och ”sätta regionen på investeringskartan” 

Mål: Våra samarbetspartners ska veta vad Boråsregionen har att erbjuda och vad som gör 
regionen unikt. 

Aktiviteter 
 

När Vem Prio Uppföljning 

• Samverka nära med 
Business Sweden 

2ggr per 
år 

Koordinator Hög Efter varje möte 

• Delta i 
Etableringsnätverket i 
VGR 

4 ggr per 
år 

Koordinator Hög Återrapportering 
till styrgrupp 
efter möte. 

• Delta i nätverket med 
BRG 

 

Enl. 
inbjudan 

Koordinator Hög Återrapportering 
till styrgrupp 
efter möte. 
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Anna Laang, Teamchef projekt och tillväxt  
anna.laang@borasregionen.se  
Telefon: 0732-001173 

Fördelning utvecklingsmedel 2021  

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar att fördelning av delregionala tillväxtmedel 2021 genomförs enligt förslag 
samt att avslå ansökan från SMART - Smart Industri Sjuhärad med hänvisning till att beslut om 
utvecklingsmedel för detta projekt bereds av regionutvecklingsnämnden  
 

 

Sammanfattning av ärendet 
Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och 
tillväxt i Sjuhärad. Årets utlysning avser 2021 års utvecklingsmedel och fördelningen sker enligt den 
nya behovsstyrda tillväxtmodell som Direktionen beslutade att införa från år 2020. En begränsad 
utlysning för 2021 har genomförts med sista ansökningsdag 25 september 2020. Pågående projekt 
inom områdena tillväxt, miljö och kultur som beviljats medel för första och andra året 2020 har fått 
möjligheten att söka för år två och tre 2021. Boråsregionen har tagit emot 21 ansökningar för 2021. 
 
Ett förslag till ny överenskommelse mellan Boråsregionen och Västra Götalandsregionen har tagits 
fram. Den nya överenskommelsen planeras att antas av Regionfullmäktige i mars 2021. Det innebär 
övergångslösningar under 2021. Efter dialog med Koncernstab regional utveckling – Näringsliv på 
Västra Götalandsregionen föreslås att ansökan för projekt SMART – Smart industri i Sjuhärad avslås 
med hänvisning till att beslut om projektmedel kommer beredas av regionala utvecklingsnämnden.  

Ärendebeskrivning 
Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och 
tillväxt i Sjuhärad. Årets utlysning avser 2021 års utvecklingsmedel och fördelningen sker enligt den 
nya behovsstyrda tillväxtmodelle som Direktionen beslutade att införa från år 2020. Valet av att 
finansiera vissa insatser och inte andra ska baseras på de behov som finns i regionens näringsliv samt 
hur insatserna ska bidra till att möta dessa. Uppdraget är en del av en process med målet att öka 
tydlighet, målstyrning och ansvarsfördelning kopplat till utvecklingsmedlen. 
 
En begränsad utlysning för 2021 har genomförts med sista ansökningsdag 25 september 2020. 
Pågående tillväxtprojekt inom områdena tillväxt och miljö som beviljats medel för år ett 2020 har fått 
möjligheten att söka för år två. Alla pågående tillväxt- och miljöprojekt har inom ramen för 
ansökningsperioden inkommit med ansökningar för år 2021. En utlysning för pågående tillväxtprojekt 
inom området kultur öppnades upp under vecka 40 med sista ansökningsdag 9 oktober 2020. Beslut 
om fördelning av utvecklingsmedel för 2021 fattas av Direktionen 23 oktober 2020. 
 
Boråsregionen har tagit emot 21 ansökningar för 2021 års utvecklingsmedel. Disponibelt belopp för 
2020 år utlysning uppgår till 14 mkr för tillväxtprojekt, 2 mkr för miljöprojekt och 1 mkr för 
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kulturprojekt. Det sammanlagda sökta beloppet uppgår till 14,8 mnkr för tillväxtprojekt, 1,15 mnkr 
för miljöprojekt samt 899 tkr för kulturprojekt.  
 
Ett förslag till ny överenskommelse om delregionala utvecklingsmedel och samverkan mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunalförbunden för perioden 2021 – 2024 har tagits fram och ska under 
hösten behandlas av respektive nämnd på regional nivå. Förslag till ny överenskommelse är även 
föremål för diskussion på politisk nivå och tjänstemannanivå i Boråsregionen. Den nya 
överenskommelsen planeras att antas vid regionfullmäktiges möte i mars 2021. Förslaget innebär 
vissa förändringar och i och med att beslut fattas i mars blir 2021 ett övergångsår.   
 
Ett förslag är att projektet SMART - Smart Industri som drivs av IUC i Sjuhärad AB under 2021 
finansieras av Västra Götalandsregionens regionalutvecklingsnämnd. Boråsregionen har dialog med 
Västra Götalandsregionens avdelning för regional utveckling i detta ärende. Ansökan för projektet 
avslås med hänvisning till att beslut om projektmedel för detta projekt bereds av 
regionutvecklingsnämnden (RUN).  
 
Kansliet har bearbetat och kontrollerat ansökningarna i förhållande till kriterier, måluppfyllelse, 
långsiktig hållbarhet och genomförbarhet. I vissa fall har kansliet begärt kompletteringar och 
korrigeringar från projektägarna.  
 
Direktionens beslut avser delregionala utvecklingsmedel för år 2021. Direktionen kan välja 
inriktningsbeslut för två- och treåriga projekt. Det innebär att projektmedel kan beviljas under två-tre 
år förutsatt att kommunalförbundets förutsättningar för finansiering inte ändras samt att projektet 
arbetar i enlighet med ansökan, uppsatta mål och prioriterade insatser. De ekonomiska ramarna för 
år 2021 och 2022 är begränsade. Alla beslut sker under förutsättning att Västra Götalandsregionen 
finansierar sin andel enligt överenskommelsen mellan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
och Västra Götalandsregionen. 

Beslutsunderlag 
1. Förslag fördelning av utvecklingsmedel 2021 
2. Sammanfattning Tillväxtprojekt  
3. Sammanfattning Miljöprojekt 
4. Sammanfattning Kulturprojekt 

Ärendets gång 
2020-09-03 - 2020-09-25 Utlysningsperiod tillväxt och miljö 
2020-09-29 – 2020-10-09 Utlysningsperiod kultur 
2020-10-06  BH7  
2020-10-13  Presidium 
2020-10-23  Direktion 

Expedieras till 
• Borås TME AB  
• Borås Konstmuseum 
• Coompanion Sjuhärad ekonomisk förening 
• Connect Sverige Region Väst 
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• Creative C Innovation Hub Väst Ekonomisk förening 
• E-handelsstaden Borås ekonomisk förening 
• Högskolan i Skövde 
• Högskolan i Borås 
• Inkubatorn i Borås  
• Industriellt utvecklingscenter i Sjuhärad (IUC) 
• Marks kommun 
• Miljöbron 
• Näringsliv Ulricehamn AB 
• Rydals museum 
• Science Park Borås  
• Stiftelsen Drivhuset i Borås 
• Stiftelsen Proteko  
• Teater Nu 
• Ung Företagsamhet i Älvsborg  
• Ulricehamns kommun 
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Förslag fördelning delregionala utvecklingsmedel 2021  

En begränsad utlysning för 2021 har genomförts och pågående projekt inom områdena tillväxt, miljö 
och kultur som beviljats medel för år ett och år två år 2020 har fått möjligheten att söka för år två 
och år tre. Alla pågående utvecklingsprojekt har inkommit med ansökningar för år 2021. Detta 
dokument ger förslag på fördelning av utvecklingsmedel år 2021. 

 

Tabell: Sammanställning pågående utvecklingsmedel som inkommit med en ansökan för verksamhetsåret 2021 

Område 
 

Antal  Disponibelt 
belopp 

Summa ansökt 2021  Förslag fördelning 2021 

Tillväxtprojekt 15 14 000 000 kr  14 791 183 kr 12 531 183kr   
Miljöprojekt 2 2 000 000 kr  1 150 000 kr 1 150 000 kr  
Kulturprojekt  4 1 000 000 kr  895 000 kr 895 000 kr  

 

Pågående tillväxtprojekt som inkommit med ansökan för 2021 

Insats: Innovation & 
konkurrenskraft 

Projektägare Beslut 2020 Söker 2021  Förslag 
fördelning  
2021 

Kommentar 

Smart Textiles & DO- 
Tank Center  

Högskolan i 
Borås  

3 000 000 3 000 000   3 000 000 År 2  

Företagsrevitalisering i 
Boråsregionen  

Högskolan i 
Skövde  

442 500 780 000  780 000 År 2 

Hållbart näringsliv Inkubatorn i 
Borås  

377 750 377 750  377 750  År 2 

SMART – Smart 
industri Sjuhärad 

 

IUC i Sjuhärad 
AB 

1 980 000 2 160 000 0 Avslag med 
hänvisning till 
att beslut om 
medel bereds 
av RUN 

Creative Innovation Creative Cluster  

 

850 000 850 000  850 000  År 2  

Insats: Stimulera 
entreprenörskap och 
nyföretagande 

Projektägare Beslut 2020 Söker 2021 Förslag 
fördelning 
2021 

Kommentar 

Drivhuset FRAMSTEG! Stiftelsen 
Drivhuset i 
Borås 

430 000 530 000  430 000 År 2  
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Ung Företagsamhet i 
Älvsborg 

Ung 
Företagsamhet 
Älvsborg 

800 000 800 000 800 000  År 2  

Insats: Främja 
tillgången av 
finansiering för 
tillväxt 

Projektägare Beslut 2020 Söker 2021 Förslag 
fördelning 
2021 

Kommentar 

Tillväxt och 
finansiering för 
ägarledda företag 

Connect Sverige 
Region Väst 

1 514 500 1 514 500 1 514 500 År 2  

 

Insats: 
Kompetensförsörjning 

Projektägare Beslut 2020 Söker 2021 Förslag 
fördelning 
2021 

Kommentar 

Kompetensslussen II Stiftelsen 
Proteko 

2 100 000 2 070 000 2 070 000 År 2  

Regionalt 
Traineeprogram inom e-
handel/logistik/IT 

E-handelsstaden 
Borås ekonomiska 
förening 

170 000 125 000  125 000  År 2  

7H Kompetens Miljöbron 450 000 450 000 450 000 År 2  

Praktikplatsen  Boråsregionen 
Sjuhärads 
kommunalförbund 

1 000 000  452 000 452 000 År 3  

Insats: Sjuhärads 
attraktionskraft 

Projektägare Beslut 2020 Söker 2021 Förslag 
fördelning 
2021 

Kommentar 

Lokalekonomiska 
analyser för stärkt 
attraktionskraft 
Sjuhärad 

Coompanion 173 000 391 000 391 000 År 2  

Hemester i 
Boråsregionen 

Borås TME AB 

 

710 000 630 000 630 000 År 2  

Affärsutveckling för 
besöksnäring och event  

Näringsliv 
Ulricehamn AB 

240 467 660 933 660 933 År 2  
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Pågående miljöprojekt som inkommit med ansökan för 2021 

Miljöprojekt  Sökande Beslut 2020 Söker 2021 Förslag 
fördelning 
2021 

Kommentar 

HÅLL UT! 

 

Miljöbron 300 000 300 000  300 000 År 2 

Fossilfri Boråsregion Boråsregionen 
Sjuhärads 
kommunalförbund 

850 000  850 000 850 000 År 2  

 

Pågående kulturprojekt som inkommit med ansökan för 2021 

Kulturprojekt  Sökande Beslut 2020 Söker 2021  Förslag 
fördelning 
2021 

Kommentar 

Borås Art Biennal – 
Moving Out  

Borås 
Konstmuseum 

200 000 200 000  200 000 År 2  

”Skimmer och 
härvor i Viskans 
vatten och marker” 

Rydals museum/ 
Marks kommun 

200 000 270 000  270 000 År 2  

Art Center Sjuhärad 
– Hållbarhet, 
innovation, 
inkludering 

Teater Nu / co 
KulturUngdom 

350 000 369 000 365 000  År 3  

Gränsbygd Sjuhärad Ulricehamns 
kommun  

250 000  60 000  60 000 År 3 
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Sammanfattningar tillväxtprojekt 2021 

 

Smart Textiles & DO- Tank Center  Förslag fördelning: 3 000 000 

Projektägare: Högskolan i Borås/Science Park Borås 
Beviljat 2020: 3 000 000                                                                                                                                       
Sökt bidrag: 3 000 000 år 2021 
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31                                                                  

Insats: Innovation och konkurrenskraft 

Syfte 
Syftet med projektet är att utveckla, tillgängliggöra och konkretisera textila innovationer som kan 
användas i nyskapande, kommersiella lösningar på oväntade sätt. Lösningarna kan vara såväl 
prototyper/produkter som tjänster och processer.   

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta 
Projektet möter VG2020s målområde En ledande kunskapsregion och insatsen Främja utvecklingen 
av konkurrenskraftiga små och medelstora företag i den delregionala tillväxtstrategin.  

Sjuhäradsperspektiv 
Projektet ska vara verksamt i alla Boråsregionens kommuner. Den primära målgruppen är små och 
medelstora företag i Sjuhäradsregionen. Genom projektet tillvaratas och utvecklas Boråsregionens 
koncentration av aktörer med spetskompetens inom området textil. 

Förväntat resultat 
En långsiktig effekt av Smart Textiles projekt är att utveckla regionen till ett internationellt ledande 
centrum för utveckling, design och specialiserad produktion av nästa generation av högteknologiska 
textilier inom medicinområdet. 

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Innovation och konkurrenskraft? 
Smart Textiles och Do-Tank Center bidrar till att föra samman företagen i Sjuhärad med den forskning 
och de utvecklingsmiljöer som finns i Västra Götalandsregionen. Satsningen möter behovet och 
stärker små- och medelstora företags konkurrenskraft genom ökad kunskap och kompetens.  

Motivering fördelning 2021 
Smart Textiles är en internationellt ledande aktör inom området smarta textilier och satsningen på 
Smart Textiles tillhör ett av Västra Götalandsregionen och Boråsregionens profilprojekt. DO-Tank 
Center är en miljö där näringslivet får möjlighet att växla till cirkulär ekonomi och skapa nya affärer 
genom klimatsmarta produkter och tjänster. Smart Textiles har med sin miljö och långa erfarenhet 
skapat förutsättningar för den framtida tekoindustrin och därmed en unik position att med forskning 
utveckla framtidens textila lösningar och innovationer. Det bidrar till regional utveckling och tillväxt i 
Boråsregionen och utgör en innovativ miljö som bidrar till ökat antal arbetstillfällen och stärker 
näringslivet i delregionen. Det sker en stor uppväxling av de medel som tilldelas Smart Textiles med 
ytterligare regionala medel, EU-medel, medel från Tillväxtverket, Naturvårdsverket med flera.  
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Företagsrevitalisering i Boråsregionen Förslag fördelning: 780 000  

Projektägare: Högskolan i Skövde                                                                                                                                 
Beviljat 2020: 442 500  
Sökt bidrag: 780 000 år 2021 
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31                                                                  

Insats: Innovation och konkurrenskraft 

Syfte                                                                                                                                                             
Projektet syftar övergripande till att öka konkurrenskraften bland små- och medelstora företag (här 
aktiebolag med 10–250 anställda) i Boråsregionen.  

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta                                                           
Projektet möter VG2020s målområde En ledande kunskapsregion och insatsen Främja utvecklingen 
av konkurrenskraftiga små och medelstora företag i den delregionala tillväxtstrategin.  

Sjuhäradsperspektiv                                                                                                                         
Projektet ska vara verksamt i alla Boråsregionens kommuner. Kommunernas näringslivschefer 
kommer att vara projektets närmsta samarbetspartners då projektets mål är att öka sysselsättningen 
på kommunal nivå. Samverkan sker mellan Högskolan i Skövde, näringslivscheferna samt regionala 
tillväxtaktörer som Connect Väst och Almi. 

Förväntat resultat                                                                                                                                                
Ökad samverkan inom delregionen, att 20 företag från Boråsregionen ska delta i 
revitaliseringsprogrammet, att minst hälften av dessa upplever att projektet bidragit positivt till 
utvecklingen av verksamheten avseende tillväxt.  

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Innovation och konkurrenskraft?  
Projektet möter identifierat behov och prioriterad insats genom att det bidrar till att företag får 
kunskap om forskningsmiljöer, var man kan söka medel för utvecklingsinsatser, utveckla nya 
affärsmodeller, att forskning omsätts i konkreta utvecklingsinsatser och ökad konkurrenskraft och 
tillväxten i små och medelstora företag i Sjuhärad.  

Motivering fördelning 2021 
Projektet Företagsrevitalisering i Boråsregionen har ett tydligt delregionalt perspektiv. Projektet 
innebär nya samarbetskonstellationer och är en ny arbetsmetod som syftar till att rikta offentliga 
satsningar och projektmedel till företag med potential att växa. En förutsättning för projektet är aktiv 
samverkan med kommunernas näringslivschefer i Boråsregionen. Den höjda fördelningen för år 2021 
motiveras med att år 2, är ett uppväxlingsår, något som projektet förtydligat redan i sin 
ursprungsansökan. Projektet har fått positiv respons och anses möta Boråsregionen prioriterade 
insats samt nå förväntade mål och resultat. Över 800 företag är identifierade i projektet i dagsläget i 
vår delregion. 

 

 

   
 



   
Datum: 2020-10-16 

Diarienummer: 2020/SKF0175 
Sida 3 (13) 

 
Hållbart Näringsliv    Förslag fördelning: 377 750  

Projektägare:  Inkubatorn i Borås AB                                                                                                                              
Beviljat 2020: 377 750  
Sökt bidrag: 377 750 år 2021 
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31                                                                  

Insats: Innovation och konkurrenskraft 

Syfte                                                                                                                                                              
Projektet syftar till att stärka och främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora 
företag i Boråsregionen genom att ge dem inspiration, kunskap och verktyg som skapar 
förutsättningar för hållbar innovation och förnyelse.  

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta                                                           
Projektet möter VG2020s målområde En ledande kunskapsregion och insatsen Främja utvecklingen 
av konkurrenskraftiga små och medelstora företag i den delregionala tillväxtstrategin.  

Sjuhäradsperspektiv         
Projektet ska vara verksamt i alla Boråsregionens kommuner. I övrigt sker ett utökat utbyte som en 
del av projektets samarbete med lokala företagarföreningar, bransch- och klustergrupperingar.  

Förväntat resultat                                                                                                                                                
Målet med projektet är att arrangera seminarier under temat ”Hållbarhet för att stärka näringslivet i 
Sjuhärads innovations- och konkurrenskraft” där 85 unika bolag ska delta i projektets tre 
arbetspaketet. Projektets förväntade resultat är att öka kännedomen inom hållbarhet för bolag i 
Sjuhärad och leda fler bolag i omställningen till en hållbar affärsmodell.  

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Innovation och konkurrenskraft? 
Projektet möter identifierat behov i analysen genom att deltagarna kommer få ta del av verktyg till 
att implementera ett aktivt hållbarhetsarbete i den egna verksamheten och genom detta öka sin 
konkurrenskraft. Regional samverkan kommer att tillgodoses genom att samverkan sker med övriga 
organisationer som är verksamma i Sjuhärad.  

Motivering fördelning 2021 
Projektet visar på att en tydlig koppling till ett hållbarhetsfokus som samspelar med ökad 
konkurrenskraft för företagen. Projektet har i sin ansökan beskrivit lärdomar och insikter från 
projektets första år vilket ses som positivt för projektets framtida arbete. Projektets syfte och mål 
bedöms som högst relevant och som grundläggande för att lyckas stärka innovations- och 
konkurrenskraften. Projektet bygger på en efterfrågan att utveckla produktion och tjänster på ett 
mer hållbart sätt från företagen som Inkubatorn samarbetar med.  
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SMART – Smart industri Sjuhärad  Förslag fördelning: 0   

Projektägare: Industriellt utvecklingscenter i Sjuhärad AB (IUC) 
Beviljat 2020: 1 980 000                                                                                                                                                 
Sökt bidrag:  2 160 000 år 2021 
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31 

Insats: Innovation och konkurrenskraft 

Insatsen Innovation och konkurrenskraft är en av de utmaningar som identifierats i samband med 
den behovsdialog och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen 
att öka målstyrning och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen. 

Syfte                                                                                                                                                             
Projektet Smart Industri Sjuhärad syftar till att stärka företagens långsiktiga och strategiska arbete 
med omställning, innovation och konkurrenskraft. Det ska göras genom att stödja företagen i ett 
innovationsprojekt och genom att stärka kompetensen till förändringsledning.  

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta                                                         
Projektet möter VG2020s målområde En ledande kunskapsregion och insatsen Främja utvecklingen 
av konkurrenskraftiga små och medelstora företag i den delregionala tillväxtstrategin.  

Sjuhäradsperspektiv                                                                                                                               
Projektet ska vara verksamt i alla Boråsregionens kommuner. Samverkan kommer att ske med 
kommunernas näringslivsenheter under projektperioden. Även andra aktörer i innovationssystemet 
involveras vid företagsbesök. 

Förväntat resultat                                                                                                                                                 
Ett ökat samarbete mellan företag och kunskapsbärare samt finansiärer förväntas bli en effekt av 
projektet. Smart förväntas bidra till förnyelse och stärkt konkurrenskraft hos Sjuhärads teknik- och 
industriföretag och skapa kontaktytor mellan företagen och forskningsinstitutionen RISE. 

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Innovation och konkurrenskraft?          
Projektet SMART tar ett helhetsgrepp kring förnyelse och konkurrenskraft för att möta flera av de 
utamningar och behov som identifierats i behovsanalysen. Fokus ligger på strukturerad 
förändringsledning och beställarkompetens samt effektiva arbetssätt kring innovation. SMART vill 
skapa bättre utväxling och uppväxling av utvecklingsinsatser.  

Motivering fördelning 2021  
Västra Götalandsregionen ser över hur regionen kan ta över IUCs finansiering som en del i processen 
att delar av regionens innovationssystem finansieras centralt som en del i förslaget till ny 
överenskommelse mellan regionen och kommunalförbunden avseende fördelning av delregionala 
utvecklingsmedel. Förslaget att avslå ansökan från SMART - Smart Industri Sjuhärad sker med 
hänvisning till att beslut om medel till detta projekt bereds av regionutvecklingsnämnden (RUN). 
Fortsatt samverkan mellan IUC Sjuhärad och kommunalförbundet kommer att ske i samma aktiva 
utsträckning som sker idag. 
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Creative Innovation   Förslag fördelning: 850 000  

Projektägare:  Creative Cluster Innovation Hub Väst ekonomisk förening (Creative Cluster)   
Beviljat 2020: 850 000 
Sökt bidrag:  850 000 år 2021 
Projektperiod: 2020-03-01-2023-03-01 

Insats: Innovation och konkurrenskraft 

Syfte 
Creative Innovation syftar till att kompetensutveckla små- och medelstora företag inom kreativa och 
kulturella branscher i praktiskt innovationsarbete så att de kan växa, öka sin omsättning och tacka ja 
till större uppdrag och utmaningar.  

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta                                                         
Projektet möter VG2020s målområde En ledande kunskapsregion och insatsen Främja utvecklingen 
av konkurrenskraftiga små och medelstora företag i den delregionala tillväxtstrategin.  

Sjuhäradsperspektiv 
Samverkan ska ske mellan Borås, Ulricehamn och Marks kommun. Samtal förs även med bland annat 
Connect Väst, Inkubatorn i Borås samt Drivhuset för att motverka att organisationerna arbetar mot 
samma målgrupp var för sig och för främjat samarbete.  

Förväntat resultat 
Genom att stärka spetskompetensen och klusterbildningen i Sjuhärad samt bilden av Creative Cluster 
som en kompetensutvecklande aktör med inriktning på de kreativa och kulturella näringarna och 
med närvaro i alla Sjuhärads kommuner ökar förutsättningarna för regional utveckling inom dessa 
företag. Ett förväntat resultat är att lära ut nya metoder och verktyg utifrån FoU-miljöernas 
forskningsresultat kan företagen själva fortsätta utvecklas efter projekttidens slut. Creative 
Innovation ska resultera i att 60 företag samverkat med RISE i syfte att identifiera företagens 
utvecklingsbehov samt ta fram konkreta lösningar på dem utifrån praktiskt innovationsarbete. 

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Innovation och konkurrenskraft?   
Den insats som efterfrågas ska rikta sig mot att föra samman Sjuhäradregionens företag med den 
forskning och de utvecklingsmiljöer som finns i regionens innovationssystem. Insatsen ska stödja 
små- och medelstora företag i att identifiera utvecklingsbehov och att tillsammans med kompetens 
vid högskola, universitet och/eller forskningsintstitut möta deras behov.  

Motivering fördelning 2021  
Det finns en tydlig tanke vad man vill åstadkomma med projektet och vilka målgrupper som man 
riktar sig till. Målsättningen i projektet är realistisk och mätbar och det finns en långsiktig tanke om 
att stärka klusterbildningen genom insatsen och en ambition om att driva arbetet vidare efter avslut. 
Föreningen är väl etablerad i Sjuhärad och har goda kontakter med kommunernas 
näringslivsavdelningar. Föreningen vänder sig till en målgrupp som kan vara svår att hitta, nå och 
stödja – soloföretag inom kulturella kreativa näringar. Creative Cluster har drivit andra projekt 
framgångsrikt och antalet medlemmar i föreningen ökar och har spridning i alla kommuner. Projektet 
samverkar med forsknings- och utvecklingsmiljöer exempelvis RISE för att företag ska kunna utveckla 
nya affärsmodeller.  
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Drivhuset FRAMSTEG!   Förslag fördelning: 430 000  

Projektägare: Stiftelsen Drivhuset i Borås    
Beviljat 2020: 430 000 (reducerat bidrag för två av fyra sökta delprojekt)                                                                                                                                                 
Sökt bidrag:  530 000 år 2021 
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31 

Insats: Stimulera entreprenörskap 

Syfte                                                                                                                                          
Syftet med FRAMSTEG! var att genom fyra moment som genomförs parallellt under 2020 - 2022 
bemöta alla de utmaningar och behov som ”Behovsanalys näringslivet i Sjuhärad identifierat inom 
området entreprenörskap. År 2020 blev Drivhuset beviljat medel för att arbeta med två av dessa: 
Moment 1: Social Innovation Moment – för att vägleda och utbilda inom hållbart entreprenörskap 
och Moment 2: NEXT – för att hjälpa tidigare UF elever att starta sina bolag efter avslutat 
gymnasium. 

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta 
Projektet möter VG2020s målområde En ledande kunskapsregion och insatsen Stimulera ett ökat 
entreprenörskap och företagande i den delregionala tillväxtstrategin. 

Sjuhäradsperspektiv 
Projektet ska vara verksamt i alla Boråsregionens kommuner. Genom projektet ska samverkan mellan 
Drivhuset och kommunerna utvecklas. Kommunala tjänstemän med ansvar för näringslivsfrågor 
utgör referensgrupp för projektet.  

Förväntat resultat 
Genom ett ökat entreprenöriellt lärande för studenterna på högskolan förväntas att de stannar kvar i 
delregionen och bidra till ökad tillväxt. Ambitionen för båda delprojekten under 2021 är att 10 
företag deltar i rådgivningsinsatser, 140 individer får rådgivning och 25 företag utvecklar 
produkter/tjänster.  

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Stimulera entreprenörskap och 
nyföretagande?   
Delprojektet Social Innovation som syftar till att vägleda och utbilda inom hållbart entreprenörskap 
ligger i linje med prioriterad insats. Delprojektet NEXT kan stimulera nyföretagande från unga som 
”provat på” att driva företag och bidrar till att stimulera samverkan inom innovationssystemet och 
samordning mellan de olika aktörer vilket bidrar till kontinuitet.  

Motivering fördelning 2021  
Projektet FRAMSTEG blev beviljat ett reducerat bidrag om 430 000 kr för att driva de två delprojekt 
som ligger mest nära regional utveckling och identifierade behov; Social Innovation samt 
programmet NEXT. Med stöd till dessa två delprojekt kan behovet av att stödja nyföretagande och 
entreprenörskap samt att stödja befintliga småföretag att växa beaktas enligt prioriterad insats. 
Förslag till fördelning av medel till projektet 2021 utgår från inriktningsbeslutet som Direktionen tog 
inför 2020. 
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Tillväxt och finansiering för ägarledda företag               Förslag fördelning: 1 514 500 

Projektägare:  Connect Sverige Region Väst   
Beviljat 2020: 1 514 500 
Sökt bidrag: 1 514 500 år 2021 
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31 

Insats: Främja tillgången av finansiering för 

Syfte 
Att förenkla, informera, förbereda och koppla samman bolag i tillväxtfas med olika sorters kapital, 
investerare och kringliggande strukturer. Projektet syftar också till att erbjuda fördjupande analys 
och affärsutveckling till ett antal utvalda bolag varje år där potentialen för tillväxt och nyskapande 
bedöms vara stor, men där ytterligare stöd från näringslivet anses vara nödvändig.  

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta 
Projektet möter VG2020s målområde En ledande kunskapsregion och insatsen Främja utvecklingen 
av konkurrenskraftiga små och medelstora företag i den delregionala tillväxtstrategin. 

Sjuhäradsperspektiv 
Projektet ska vara verksamt i alla Boråsregionens kommuner. Kommunernas näringslivskontor 
medverkar aktivt i projektet vilket skapar förutsättningar för att Sjuhäradsperspektivet och den 
lokala kunskapen och förankringen tillgodoses.  

Förväntat resultat 
Förväntade resultat av ökad tillgång till finansiering för tillväxt blir de långsiktiga effekterna att fler 
företag ökar sin förmåga att växa genom en ökad insikt om specifika tillväxthinder och i slutändan 
säkrar finansiering så att de blir mer konkurrenskraftiga på sina respektive marknader.  

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Främja tillgången av finansiering för 
tillväxt?   
Boråsregionen efterfrågar inom detta område insatser som på olika sätt stöttar småföretag i att få 
tillgång till kapital för att kunna växa och expandera. Insatserna ska underlätta för småföretag att 
komma i kontakt med investerare samt ge ökat inflöde av kapital i tillväxtföretag. Samverkan mellan 
aktörerna i innovationssystemet Connect, Almi och Inkubatorn skapar en stark bas för stöd till 
företag där de olika organisationernas nätverk, verktyg och arbetssätt bidrar till att synliggöra och 
öka tillgängligheten till investeringskapital, att synliggöra möjligheterna till kapital för företagen samt 
att koppla samman tillväxtföretag med möjliga investerare och kapital.  

Motivering fördelning 2021 
Projektet knyter an till de utmaningar som finns samt till den delregionala utvecklingsstrategin. Det 
finns ett tydligt Sjuhäradsperspektiv i Connects sätt att arbeta aktivt ute i kommunerna och detta 
förstärks genom att de kopplar ihop sig med andra aktörer i innovationssystemet vilket ses som 
positivt och till en ökad möjlighet för genomslagskraft i det regionala utvecklingsarbetet. Det är en ny 
konstellation som gör gemensam sak för att främja tillgången av finansiering för tillväxt i 
Boråsregionen. Under 2020 ställde projektparterna om delar av projektet för att tillsammans med 
Boråsregionen inrätta en Företagsjour med anledning av Covid-19 krisen. 
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Kompetensslussen II    Förslag fördelning: 2 070 000 

Projektägare:  Stiftelsen Proteko 
Beviljat 2020: 2 100 000                                                                                                                                                      
Sökt bidrag:  2 070 000 år 2021 
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31 

Insats: Kompetensförsörjning 

Syfte 
Projektet syftar till att tillgodose Boråsregionens växande textila näringsliv med rätt yrkeskompetens, 
beskriva yrkeskompetenserna i yrkeskvalifikationer samt att på ett snabbare sätt ta tillvara på 
människors befintliga kunskaper och erfarenhet för att sedan genom validering komplettera det som 
behövs för att få ett jobb i ett bristyrke med en yrkeskvalifikation. 

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta 
Projektet möter VG2020s målområde En region för alla och insatsen Utveckla samordningen inom 
utbildningssystemen för att möta framtidens kompetensbehov i den delregionala 
utvecklingsstrategin. 

Sjuhäradsperspektiv 
Boråsregionen är en textil region och detta kompetensprojekt syftar till att tillgodose regionens 
växande textila näringsliv med rätt yrkeskompetens. Samverkan kommer att ske med Högskolan i 
Borås och dess verkstäder, Vuxenutbildningen i Borås, Mark och Ulricehamn, marknadsenheten i 
Svenljunga och Tranemo samt arbetsgivaföreningen TEKO (Textil och modeföretagen).  

Förväntat resultat 
Projektet handlar om att tillföra textilbranschen en ny kompetensförsörjningsprocess genom 
uppbyggnad av yrkeskvalifikationer och validering av människor i branschen och de som vill komma 
in. Den långsiktiga effekten, resultatet, är att denna process kommer att användas och utvecklas med 
en klar förvaltning av Stiftelsen Proteko och en fungerande affärsmodell. Ett förväntat resultat är att 
näringsliv och utbildning skapar en gemensam process för att snabbare får fram behov och 
utbildningar som matchar vilket ska ske genom att etablera kontaktytor mellan utbildning och 
företag. 

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Kompetensförsörjning?   
Kompetensslussen bidrar till att uppfylla det prioriterade målet att utveckla samordningen inom 
utbildningssystemen för att möta framtidens kompetensbehov. Kompetensslussen bygger en modell 
för en sammanhållen process för validering, utbildning och praktik, som saknas för textilbranschen 
idag, samt introducera detta arbetssätt hos företag och målgrupp med bristyrket Industrisömnad. 

Motivering fördelning 2021  
Projektet Kompetensslussen möter ett tydligt identifierat behov i näringslivet i Boråsregionen och 
uppfyller prioriterat mål genom att koppla samman befintliga utbildningsanordnare i Sjuhärad för att 
skapa kompletterande utbildningar och man planerar att genomföra ansökningar till Yrkeshögskolan. 
Boråsregionen ser ett behov av att genom utvecklingsmedel främja projekt som underlättar för 
företagen att hitta rätt kompetens. Projektet handlar om att tillföra textilbranschen en ny 
kompetensförsörjningsprocess genom uppbyggnad av yrkeskvalifikationer och validering.
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Regionalt traineeprogram inom e-handel/logistik/IT Förslag fördelning: 125 000 

Projektägare:  E-handelsstaden Borås ekonomisk förening  
Beviljat 2020: 170 000  
Sökt bidrag:  125 000 år 2021                                                                                                                                            
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31     

Insats: Kompetensförsörjning 

Syfte 
Syftet är att locka framtidens kompetens till Boråsregionen och befästa regionen som Nordens e-
handelsnav vill E-handelsstaden genomföra en första och andra omgång av ett nytt traineeprogram 
inom e-handel/logistik/IT. 

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta 
Projektet möter VG2020s målområde En region för alla och insatsen Utveckla samordningen inom 
utbildningssystemen för att möta framtidens kompetensbehov i den delregionala 
utvecklingsstrategin. 

Sjuhäradsperspektiv 
Samarbete sker mellan medlemskommunerna Borås stad och Ulricehamn. I föreningens 
kompetensgrupp som kommer vara involverad finns förutom företagsrepresentanter även 
medlemmar från Borås stad, Högskolan i Borås och NUAB. Etablerad kontakt med Svenljunga 
kommun som vill ta del av projektets koncept och närverk. Projektet har en önskan att utöka 
representationen från delregionen.   

Förväntat resultat 
Ett gemensamt traineeprogram mellan företag och offentlig sektor bidrar till att Borås och Sjuhärad i 
framtiden kommer att vara det självklara valet för nya e-handels- och logistiksatsningar. Ett förväntat 
resultat på regional nivå är att traineeprogrammet har bidragit till att företag inom e-handel, logistik 
och IT väljer att etablera sig i Sjuhäradsbygden. Förväntat resultatmål är att 6–8 företag har deltagit i 
respektive omgång av programmet för att matcha deras behov av kompetens. 

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Kompetensförsörjning?     
Satsningen på ett traineeprogram kan vara ett sätt att öka inflödet av utbildad arbetskraft till 
Sjuhärad. Satsningen på traineeprogrammet möter företagens utmaning att rekrytera och behålla 
personal.  

Motivering fördelning 2021  
Det finns en klar beskrivning av målgrupp och vad som ska uppnås med projektet. Det finns en 
fungerande insatslogik i beskrivningen och det kopplar an till behovsanalysen och ett reellt behov hos 
näringslivet i Boråsregionen. Det är fortsatt önskvärt att föreningen arbetar för spridning till fler 
kommuner i Boråsregionen då det fortsatt finns ett stort behov av välutbildad arbetskraft hos 
företagen. 
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7H Kompetens   Förslag fördelning:  450 000  

Projektägare:  Miljöbron 
Beviljat 2020: 450 000                                                                                                                                            
Sökt bidrag:  450 000 år 2021 
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31     

Insats: Kompetensförsörjning 

Syfte 
Projektet syftar till att skapa samverkansprojekt mellan studenter och företag för att göra regionen 
långsiktigt konkurrenskraftig och samtidigt skapa en mer attraktiv arbetsmarknad. Syftet är också att 
skapa skalbara kompetensförsörjningsprogram för branscher i behov av kompetensförsörjning. 

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta 
Projektet möter VG2020s målområde En region för alla och insatsen Utveckla samordningen inom 
utbildningssystemen för att möta framtidens kompetensbehov i den delregionala 
utvecklingsstrategin. 

Sjuhäradsperspektiv 
Samverkan kommer att ske med alla kommuner i Boråsregionen och kommunernas näringsliv bjuds 
in till alla aktiviteter. Samverkan sker även med ytterligare verksamheter som är aktiva i projektet.   

Förväntat resultat 
Miljöbron syftar till att stärka kompetensen hos både studenter på Högskolan i Borås, i det interna 
arbetet på högskolan men framförallt hos företagen i regionen. Resultatmål: attraktiviteten och 
anställbarheten hos företag höjs, högre sysselsättningsgrad gällande studenter i åldern 22–35 samt 
ökad samverkan mellan kommuner, näringsliv, akademi, YH-utbildningar och organisationer som 
arbetar med kompetensförsörjning med fokus på hållbart företagande.  

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Kompetensförsörjning?    
Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna för företagen i Boråsregionen. Projektet 
knyter en ung utbildad generation med befintliga företag och kommuner. Verksamheten syftar till att 
knyta samman akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Genom existerande nätverk och 
projektets styrgrupp kommer 7H Kompetens öka utbytet av studenter från Chalmers, GU, Högskolan 
i Väst och Högskolan i Skövde och underlätta inflödet av nödvändig kompetens till Boråsregionen. 
Samordning och samverkan med utbildningsväsendet ökar genom att projektets styrgrupp består av 
representanter för Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola.  

Motivering fördelning 2021 
Projektet 7H Kompetens svarar mot behovsanalysen genom ambitionen att koppla ihop 
Boråsregionens näringsliv och kommuner med ett större innovationssystem utanför Sjuhärad genom 
samverkan med Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola. Miljöbron är en etablerad 
organisation med fungerande arbetssätt och kontakter i Sjuhärad som kommer bidra till att 
underlätta genomförandet av projektet. Projektet innebär att företag matchas med studenter med 
kompetens som kan bidra till innovation, hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft. 
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Lokalekonomiska analyser för stärkt attraktionskraft    Förslag fördelning:  391 000 

Projektägare: Coompanion Sjuhärad Ekonomisk Förening  
Beviljat 2020: 170 000                                                                                                                                                          
Sökt bidrag: 391 000 år 2021 
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31 

Insats: Sjuhärads attraktionskraft 

Syfte 
Syftet är att stärka Sjuhärads attraktionskraft, öka samarbeten mellan kommuner och områden samt 
att stärka invånarnas känsla av stolthet för sin hembygd. Med hjälp av verktyget LEA* och 
efterföljande processtöd ska lokala ekonomier stärkas.  

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska bemöta 
Projektet möter VG2020s målområde En region som syns och engagerar och insatserna Satsa på en 
internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen om Sjuhärad ska synas 
och sticka för att skapa intresse och framtidsmöjligheter i den delregionala utvecklingsstrategin. 

Sjuhäradsperspektiv 
Projektet ska vara verksamt i alla Boråsregionens kommuner. Kommunernas ansvariga för 
näringslivsfrågor och landsbygdsutvecklare är kontaktade om projektet. Lokalt näringsliv och 
föreningar är viktiga partners i projektet.  

Förväntat resultat 
En genomförd LEA med efterföljande framtagning av handlingsplan som med projektets hjälp sprids 
till övriga Sjuhärad ger kommunerna en förbättrad kännedom om varandras attraktionskraft.  

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Sjuhärads attraktionskraft?   
För att kunna bibehålla en långsiktig utveckling är det viktigt för regioner att locka till sig människor 
och företag, och få dem att vilja stanna. Boråsregionen ser ett behov av att arbeta för att stärka 
Sjuhärads attraktionskraft. Med projektet stärks och synliggörs de lokala initiativ och resurser som 
finns på mindre orter i Sjuhärad vilket bidrar att stärka platserna och tillhandahålla verktyg som 
gynnar en hållbar utveckling. 

Motivering fördelning 2021 
Projektet har ett tydligt underifrånperspektiv vilket är positivt. Projektet riktar in sig på lokala krafter 
och initiativ och bidrar till underlag för fortsatt planering av orternas utveckling i dialog med 
kommuner för lokal platsutveckling. Projektet handlar om att genomföra analyser och förstudier 
tillsammans med de som bor och verkar på orterna. Analyserna blir ett stöd för kommunerna i 
samhällsplaneringen. Under 2020 har en LEA-analys färdigställts för orten Fåglavik i Herrljunga 
kommun. Den höjda fördelningen för år 2021 motiveras med att år 2, är ett uppväxlingsår, något som 
projektet förtydligat redan i sin ursprungsansökan. 

* LEA är ett verktyg för lokalekonomiska analyser som företrädesvis används av lokala 
utvecklingsgrupper. Detta statistiska underlag ger en uppfattning av förutsättningarna som 
lokalsamhället erbjuder. Underlaget ger en statistisk bild av invånare, aktörer och aktiviteter. 
Verktyget LEA är en viktig del i samhällets fortsatta utveckling. Dock ska den alltid användas med god 
lokalkännedom 
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Affärsutveckling för besöksnäring och event   Förslag fördelning: 660 933 

Projektägare: Näringsliv Ulricehamn AB 
Beviljat 2020: 240 467*                                                                                                                                                         
Sökt bidrag:  660 933 år 2021 
Projektperiod: 2020-07-01-2023-06-30 

Insats: Sjuhärads attraktionskraft 

Syfte                                                                                                                                                                     
Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att Ulricehamn som en del av Boråsregionen ska vara 
en attraktiv kommun att leva och verka i. Syftet är även att positionera Ulricehamn som en attraktiv 
evenemangsort och stimulera små- och medelstora företag inom besöksnäringen att öka sin tillväxt. 

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska bemöta 
Projektet möter VG2020s målområde En region som syns och engagerar och insatserna Satsa på en 
internationell mötesindustri, evenemang och på att Stärka besöksnäringen om Sjuhärad ska synas 
och sticka för att skapa intresse och framtidsmöjligheter i den delregionala utvecklingsstrategin.  

Sjuhäradsperspektiv                                                                                                                              
Ulricehamns kommun och Borås stad samverkar i projektet genom näringslivsbolaget NUAB och 
Borås TME. Nyttan med projektet är att stärka besöksnäringen genom ökat antal gästnätter vilket 
kan leda till ökad inflyttning och att stimulera företagen till etableringar i regionen. Projektets 
erfarenheter ska kunna appliceras i andra kommuner och samarbetspartners i Sjuhärad i form av en 
modell för arrangemang av stora idrottsevenemang.  

Förväntat resultat                                                                                                                                                
Det förväntade resultatet av projektet är att antalet etableringar av företag i regionen jämfört med 
övriga Västra Götaland förväntas öka. Stoltheten hos invånarna i Sjuhärad förväntas också öka. 
Genom digitala kompetensutvecklande insatser för företagen i regionen stärker och utvecklar 
projektet utbudet av aktiviteter och upplevelser på ett nytt hållbart sätt. 

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Sjuhärads attraktion?                                 
Stora idrottsevenemang som Världscupen i längdskidor har en attraktionskraft med möjlighet att 
locka till sig besökare, nya etableringar och investeringar till regionen. Regionens besöksnäring spelar 
en viktig roll genom att fungera som ett ”skyltfönster” och att vara med och forma bilden av Sjuhärad 
som en plats man som besökare även vill leva och verka i.  

Motivering fördelning 2021 
Evenemanget Världscupen i längdskidor i Ulricehamn har fått stor genomslagskraft vilket har bidragit 
till att öka regionens attraktionskraft. Genom evenemanget sprids en positiv bild av Boråsregionen 
som en samarbetspartner på nationell och internationell nivå. På grund av coronapandemin har 
projektets förutsättningar till att genomföra projektet som planerat förändrats. Projektet har 
inkommit med en reviderad ansökan där de beskriver hur de kommer att arbeta för att nå projektets 
mål och syfte genom bland annat digitala lösningar. Revideringen innehåller också en beskrivning hur 
de planerar att arbeta för de särskilda villkor som projektet beviljades medel ifrån år 2020.  

*Medel beviljas under förutsättning att en summa avsätts för att identifiera och dokumentera 
arrangemangets och värdskapets framgångsfaktorer och erfarenheter samt en plan för hur dessa ska 
spridas för att bidra till regional utveckling inom besöksnäringen i Boråsregionen   
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Hemester i Boråsregionen  Förslag fördelning: 630 000 

Projektägare: Borås TME AB  
Beviljat 2020: 710 000                                                                                                                                                        
Sökt bidrag: 630 000 år 2021 
Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31 

Insats: Sjuhärads attraktionskraft 

Syfte 
Syftet med projektet är att öka besöksantalen på i första hand befintliga besöksmål i Boråsregionen 
och genom det skapa stärkt ekonomi och förutsättningar för vidareutveckling och nyinvesteringar. 
Det syftar vidare till hållbart resande inom delregionen genom att marknadsföra och främja 
paketering av de besöksmål som nås med hjälp av kollektivtrafik. 

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska bemöta 
Projektet möter VG2020s målområde En region som syns och engagerar och insatserna Satsa på en 
internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen om Sjuhärad ska synas 
och sticka för att skapa intresse och framtidsmöjligheter i den delregionala utvecklingsstrategin. 

Sjuhäradsperspektiv 
Alla kommuner i Boråsregionen är representerade i projektet och styrgruppen. Projektet är en 
utveckling och följdeffekt av ett utvecklat samarbete i Sjuhärad kring besöksnäring.  

Förväntat resultat 
En förväntad långsiktig effekt är att samarbete och kunskapsutbyte mellan destinationer och aktörer 
inom ramen för detta projekt skapa möjligheter för nya samarbeten mellan aktörerna. En förväntad 
effekt är också ökad stolthet bland invånarna och att fler väljer en semester i Sjuhärad.  

Hur möter projektet Boråsregionens prioriterade insats Sjuhärads attraktionskraft?   
Regionens förmåga att attrahera och behålla människor, oavsett om de ska bo, driva företag eller 
endast besöka är i hög grad sammankopplat med förutsättningarna för att ha en långsiktigt god 
utveckling. Regionens besöksnäring spelar en viktig roll genom att fungera som ett skyltfönster och 
att forma bilden av Sjuhärad som en plats att besöka men även att leva och verka i. Att hemestra och 
främja en hållbar destination ligger i linje med Boråsregionens behov och utmaningar. 

Motivering fördelning 2021 
Projektet Hemester i Boråsregionen möter flera utmaningar i behovsanalysen och är ett nytt 
angreppssätt på samverkan kring utveckling av besöksnäringen. Projektet har under våren 2020 tagit 
fram en app, Kodjakten som tagits emot väl. Projektet har även utvecklat ett samarbete med flera av 
Boråsregionens andra utvecklingsprojekt och aktörer vilket ligger i linje med målet att stimulera 
gränsöverskridande samverkan. I och med coronapandemin har intresset för ”Hemester” ökat 
drastiskt och projektet bedöms därmed ha en god förutsättning att nå sina uppsatta mål.  
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Sammanfattningar miljöprojekt 2021 

 

Fossilfri Boråsregion    Förslag fördelning: 850 000 

Projektägare: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund                                            
Beviljat 2020: 850 000 
Sökt bidrag: 850 000 år 2021                                                                            
Projektperiod:  2020-04-01-2022-12-31  

Syfte  
Syftet med projektet är att medverka till att fossilfrihet inom transportsektorn ska kunna nås, men 
också skapa förutsättningar för affärsutveckling och positionering inom fossilfrihet in Boråsregionen.  

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta              
Projektet möter VG2020s målområde En region där vi tar globalt ansvar och de prioriterade 
insatserna Göra Västra Götaland till en modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel 
stad/land och Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven 
miljöutveckling i den delregionala tillväxtstrategin. 

Sjuhäradsperspektiv 
Den gemensamma nyttan för Sjuhärad är överordnad i projektet. Målet är att arbeta över kommun- 
och organisationsgränserna med ett systematiskt och långsiktigt arbete för att bidra till en fossilfri 
delregion 2030. Alla kommuner i delregionen kommer att delta på olika sätt. Utgångspunkten i 
projektet är att skapa långsiktiga förändringar i vilka transporter som kommunerna bidrar till samt att 
kunna ge Sjuhäradsborna möjligheten till att resa fossilfritt.  

Förväntat resultat  
Genom samverkan bidrar projektet till att stärka samspelet stad och land inom Boråsregionen men 
också regionalt med andra delar så som med Fyrbodal. Det övergripande målet för projektet är att 
förbättra infrastruktur för fossilfria drivmedel samt öka antalet fossilfria fordon och mobilitetssätt 
hos kommuner och företag i Boråsregionen. Den långsiktiga effekten som projektet ska bidra till är 
att uppnå de åtagande som kommuner antog genom att skriva under Klimat 2030.  

Motivering fördelning 2021 
Projektet är ett delprojekt till Hållbar Framtid Sjuhärad som uppkommit på grund av avsaknaden av 
ett strategiskt arbete kring hur delregionen ska ställa om transportsystemet till att bli fossilfri. Detta 
projekt har påbörjat att genom att ta tillvara på Fyrbodals kommunalförbunds lyckade erfarenheter 
ge kommunerna verktyg i det strategiska arbetet. Projektet överensstämmer med det prioriterade 
målet att göra Västra Götaland till en modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad och 
land där miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid i Sjuhärad.  
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HÅLL UT!    Förslag fördelning: 300 000 

Projektägare: Miljöbron  
Beviljat 2020:  300 000                                                                         
Sökt bidrag: 300 000 år 2021 
Projektperiod:  2020-03-01-2022-12-31 

Syfte  
Projektet syftar till att göra en målinriktad insats för små och medelstora företag inom Sjuhärads 
landsbygdskommuner med fokus på hållbarhet och Agenda 2030. Genom projektet vill Miljöbron 
kartlägga och identifiera behov i kommuner och företag samt höja deras kunskap inom miljö- och 
hållbarhet och de globala målen. 

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta  
Projektet möter VG2020s målområde En region där vi tar globalt ansvar och den prioriterade 
insatsen Göra Västra Götaland till en modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land i 
den delregionala tillväxtstrategin.  

Sjuhäradsperspektiv 
Projektet planerar att vara aktiv i alla medlemskommuner. Mål är att samverkan kommer ske med 
minst 80 % av medlemskommunerna. Samverkan kommer även ske med akademi för att få kontakt 
med studenter. Samverkan sker också med Högskolan i Borås, Borås Science Park och ett antal 
företag. Företagsbasen kommer under projektet att utvidgas.  

Förväntat resultat  
Under 2021 har projektet som ambition att genomföra en kartläggning av hållbarhetsarbetet i alla 
kommuner. Metoden för kartläggning som projektet tog fram 2020 ska nu användas på resterade 
kommuner. Utifrån de behov som kartläggningen visar på kommer Miljöbron att formulera ett 
studentprojekt per kartlagt kommun för att främja hållbar utveckling.   

Motivering fördelning 2021 
Genom att öka kunskap och engagemang kring hållbarhetsfrågor kan regionens konkurrenskraft 
stärkas och skapa en mer attraktiv arbetsmarknad. Genom att möjliggöra för organisationer att 
samarbeta med studenterna skapas möjligheter för studenter att praktisera sin kunskap inom 
domäner som hållbar affärsutveckling, digitalisering och hållbarhet, smart och hållbar 
produktutveckling. Projektet överensstämmer med det prioriterade målet att göra Västra Götaland 
till en modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad och land där miljöinsatserna ska 
skapa en hållbar framtid i Sjuhärad. 
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 Sammanfattningar Kulturprojekt 2021 
 

Borås Art Biennal - Moving Out  Förslag fördelning: 200 000 

Projektägare: Borås Konstmuseum    
Beviljat 2020: 200 000                                                                                    
Sökt bidrag: 200 000 år 2021                                                                                                      
Projektperiod: 2020-02-01-2022-06-17     

Syfte  
Projektet strävar efter att bygga upp och vidga kulturens infrastruktur genom att föra samman olika 
målgrupper och lokala organisationer/föreningar i en kollektiv process. Genom Moving Out 
konceptet flyttar samtidskonsten ut i det offentliga rummet och bidrar till att skapa inkluderande 
platser där alla tillåts vara olika. 

Mål i VG2020 och Boråsregionens kulturplan som insatsen ska möta              
Projektet möter VG2020s målområde En region som syns och engagerar och insatsen främja en aktiv 
och nyskapande kulturregion för alla. Fokusområden i den regionala kulturstrategin som projektet 
knyter an till är: Vidga deltagandet, Gynna nyskapande, Utveckla kapaciteter och Öka 
internationaliseringen. Borås Art Biennal ligger även i linje med den prioriterade målbilden Offentlig 
konst och gestaltad livsmiljö i Boråsregionens kulturplan. 

Sjuhäradsperspektiv 
Samverkan sker mellan Bollebygd, Vårgårda och Borås kommun. Borås internationella konstbiennal 
ökar möjligheten till ett kollektivt lärande och erfarenhetsutbyte för alla parter i samarbetet. Genom 
att öka den gemensamma kompetensen och kunskapen i projektorganisationen bygger man 
långsiktigt en starkare infrastruktur för konst i delregionen.  

Förväntat resultat  
De program som ska genomföras är utställningar i det offentliga rummet i Vårgårda och Bollebygd 
och en festival med videokonst kommer arrangeras. Den förväntade långsiktiga effekten är en 
fördjupad förståelse för konst och kultur i samhället, en ökad och fördjupad samverkan mellan 
kommunerna i Boråsregionen samt en attraktiv destination. Målet att via konsten skapa en plattform 
för samtal och upplevelser som skapar gränsöverskridande möten i det offentliga rummet. 

Motivering fördelning 2021 
Moving Out ligger väl i linje med Västra Götalandsregionens kulturstrategi, Boråsregionens 
delregionala kulturplan och det prioriterade målet att främja en aktiv och nyskapande kulturregion 
för alla. Projektet skapar synergieffekter mellan redan gjorda investeringar som får spridning i 
delregionen och genom samverkan når utbudet fler människor. Projektet bidrar till att utveckla 
kapaciteter och vidga deltagande i kulturlivet. Under 2021 kommer detta att ske genom att 
fotointresserade ungdomar bjuds in att arbeta tillsammans med en Akinbode Akinbiyi, världsfotograf 
som arbetar med människor i fokus. Genom samarbetet kan de små kommunerna ge invånarna 
möjlighet till konstupplevelser som annars inte skulle vara möjligt.  
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Art Center Sjuhärad   Förslag fördelning: 365 000 

Projektägare: Teater Nu  
Beviljat 2020: 350 000                                                                                                   
Sökt bidrag: 365 000 år 2021                                                                                                  
Projektperiod: 2019-03-01-2022-02-28                              

Syfte   
Projektets övergripande syfte är att genom delregional samverkan mellan Teater Nu (Boy konsthall), 
Drömfabriken i Uddebo, Rydals museum, Nycirkusfestival Rydal och Internationellt Vävcenter 
Sjuhärad möjliggöra för ett större och gemensamt grepp om utvecklings- och publikarbetet samt 
tillgängliggöra respektive verksamheter för en bredare publikgrupp.  

Mål i VG2020 och Boråsregionens kulturplan som insatsen ska möta              
Projektet möter VG2020s målområde En region som syns och engagerar och insatsen främja en aktiv 
och nyskapande kulturregion för alla. Fokusområden i den regionala kulturstrategin som projektet 
knyter an till är: Utveckla kapaciteter, Gynna nyskapande och Öka internationaliseringen. Art Center 
Sjuhärad ligger även i linje med de prioriterade målbilderna Offentlig konst och gestaltad livsmiljö 
samt Hållbar platsutveckling i Boråsregionens kulturplan. 

Sjuhäradsperspektiv   
Samverkan sker mellan Bollebygd, Mark och Tranemo kommuner. Respektive kommun går in med 
resurser i projektet. Projektet bidrar till den gemensamma nyttan i Sjuhärad genom att samordna 
och stärka fria kulturutövare och nyskapande kulturverksamheter.  

Förväntat resultat  
Projektet Art Center Sjuhärad lägger grunden för ett nytt tvärsektoriellt kultursystem i Sjuhärad och 
ett nytt konstcentrum för fria kulturutövare och föreningar. Art Center Sjuhärad bidrar till att 
Boråsregionen blir ett kreativt konstcentrum med regionalt och internationellt verksamma 
konstnärer med inriktning på konstnärer verksamma på mindre orter. Det stärker de kulturella och 
kreativa näringarna på landsbygden och hållbar platsutveckling samt utvecklar den kulturella 
infrastrukturen i Sjuhärad.  

Motivering fördelning 2021 
Art Center Sjuhärad ligger väl i linje med Västra Götalandsregionens kulturstrategi, Boråsregionens 
delregionala kulturplan och de två prioriterade målen; Offentlig konst och gestaltad livsmiljö samt 
Hållbar platsutveckling. Projektet bidrar till att stärka yrkesverksamma konstnärers villkor genom 
bland annat konstnärlig residensverksamhet och verkar för ett fungerande kultursystem och större 
samverkan mellan aktörer, för hållbarhet och kunskapsspridning. Det finns ett fokus på barn och 
unga vilket bidrar till att vidga deltagandet i kulturlivet. Samtida cirkus som ingår i Art Center är en ny 
konstform som regionen vill utveckla. Projektet vill under 2021 fokusera på gemensamma publika 
aktiviteter, såsom deltagande i GIBCA Extended där Art Center Sjuhärad är en aktiv samarbetspartner 
vilket bidrar till regional samverkan. Projektet vill synliggöra de olika verksamheterna digitalt och 
undersöka ett samarbete kring residens. Ansökan för år 2021 är väl formulerad och konkretiserar 
tydligt hur målen i den delregionala kulturplanen ska uppfyllas. Den långsiktiga effekten av projektet 
beaktas genom att projektledarskapet delas mellan verksamheterna inom projektet.   
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Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker Förslag fördelning: 270 000 

Projektägare: Rydals museum Marks kommun 
Beviljat 2020: 200 000                      
Sökt bidrag:  270 000 år 2021 
Projektperiod: 2020-04-01-2021-03-31     

Syfte  
Projektet syftar till att tillföra ett nytt posthumanistiskt perspektiv till utvecklingen av samhället, ett 
perspektiv som ger en utökad förståelse för relationer mellan människor och annat levande som 
samexisterar i en miljö. Genom nyskapande konstnärlig gestaltning, kreativt berättande och aktivt 
medskapande kommer projektet att synliggöra, problematisera och utmana ohållbara relationer 
mellan människor och annat levande.  

Mål i VG2020 och Boråsregionens kulturplan som insatsen ska möta          
Projektet möter VG2020s målområde En region som syns och engagerar och insatsen främja en aktiv 
och nyskapande kulturregion för alla. Fokusområden i den regionala kulturstrategin som projektet 
knyter an till är: Vidga deltagandet, Gynna nyskapande och Utveckla kapaciteter. Skimmer och härvor 
i Viskans vatten och marker ligger även i linje med den prioriterade målbilden Hållbar platsutveckling 
i Boråsregionens kulturplan. 

Sjuhäradsperspektiv               
Projektet knyter på ett naturligt samman kommunerna i Sjuhärad genom den fysiska platsen: Viskans 
vatten och marker. Inledningsvis samverkar projektet med Mark, Borås och Ulricehamn men 
ambitionen är att involvera samtliga kommuner som Viskan flyter igenom. Samarbete kommer att 
ske med Boy Konsthall i Bollebygd, Drömfabriken i Uddebo, HDK-Valand med flera. 

Förväntat resultat  
Att regionen uppfattas som en nytänkande region som omfamnar och i projekt undersöker en modig 
definition av konst ”Konsten finns (..) för att påminna oss om och på samma gång ifrågasätta vad det 
är att vara människa”. Att projektet leder till en utvecklad identitet och känsla för den lokala platsen 
som bygger på respekt och omsorg om Viskan och allt levande som hör till och är beroende av detta 
ekosystem. Ett steg i rätt riktning mot de Globala målen. 

Motivering fördelning 2021 
Projektet Skimmer och härvor ligger väl i linje med Västra Götalandsregionens kulturstrategi, 
Boråsregionens delregionala kulturplan och det prioriterade målet att främja en aktiv och 
nyskapande kulturregion för alla. Projektet vill med utgångspunkt från hållbar platsutveckling och 
kulturdriven platsutveckling med konst som metod undersöka företeelser och relationer i dialog med 
de som bor och lever längs med Viskan. Skimmer och härvor tar sig an hållbar platsutveckling, 
Agenda 2030, klimatutmaningar utifrån de som bor och lever längs med vattendraget och inkluderar 
djur och växter. Projektet har under 2020 arrangerat seminarier, workshops och knutit kontakter 
lokalt, regionalt och nationellt. Projektet kommer under 2021 att genomföra flertalet aktiviteter som 
presentationer, utbildningar och workshops som riktar sig till en bred målgrupp - allt ifrån 
gymnasieråd till Viskans Vattenråd. 
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Gränsbygd i Sjuhärad   Förslag fördelning: 60 000 

Projektägare: Ulricehamns kommun 
Beviljat 2020: 250 000                                                                                                   
Sökt bidrag: 60 000 år 2021                                                                                                       
Projektperiod:  2019-05-01-2021-10-31 

Syfte  
Ulricehamns kommun har fått ett politiskt uppdrag att uppmärksamma 500-årsminnet av Slaget på 
Åsundens is 1520 genom olika evenemang och aktiviteter. Syftet med projektet är att utveckla 
samarbetet mellan kommunerna, besöksnäringen och landsbygdsutveckling utifrån ett gemensamt 
natur- och kulturarv och en historisk händelse.  

Mål i VG2020 och Boråsregionens kulturplan som insatsen ska möta              
Projektet möter VG2020s målområde En region som syns och engagerar och insatsen främja en aktiv 
och nyskapande kulturregion för alla samt satsa på internationell mötesindustri och stärka 
besöksnäringen. Fokusområden i den regionala kulturstrategin som projektet knyter an till är: 
Utveckla kapaciteter och nyttja tekniken. Gränsbygd Sjuhärad ligger även i linje med den prioriterade 
målbilden Platsutveckling och besöksnäring i Boråsregionens kulturplan.  

Sjuhäradsperspektiv   
Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kommuner samverkar genom sina kulturverksamheter, skolor, 
föreningar, studieförbund och näringslivsbolagen. Utgångspunkten är det gemensamma kulturarvet.  

Förväntat resultat  
I projektet vill man locka människor, få dem delaktiga och synliggöra besöksmål i kommunerna som 
har historisk koppling till projektets historiska tema. Samverkan ska ske med olika aktörer och 
besöksmål i Sjuhärad för att profilera området som ett kreativt kluster för kultur och stärka 
besöksnäringen. 

Motivering fördelning 2021 
Projektet Gränsbygd Sjuhärad ligger väl i linje med Västra Götalandsregionens kulturstrategi, 
Boråsregionens delregionala kulturplan och det prioriterade målet att främja en aktiv och 
nyskapande kulturregion för alla. Det sker en positiv samverkan med civilsamhället, besöksnäring och 
befintliga kulturverksamheter och en styrka i projektet är att barnperspektivet beaktas. Projektet har 
under de två första åren (2019 och 2020) haft slaget på Åsundens is 1520 som utgångspunkt och den 
tidsepok och gränsbygd mot Danmark som kommunerna då bildade. Tillsammans har kommunerna 
på olika sätt lyft det gemensamma kultur- och naturarvet med arrangemang, föreläsningar och 
skolkulturaktiviteter för att öka kunskapen och intresse. Under 2021 kommer projektet att fokusera 
på att samla ihop det arbete som genomförts genom utvärdering av arbetet. Det kommer att ske i 
seminarieform där de olika aktörer som varit med i projektet deltar i avslutningsseminarium. Genom 
att tillsammans utvärdera arbetet så skapar projektet förutsättningar för varje kommun, föreningar, 
studieförbund med mera att fortsätta arbeta kring det gemensamma kultur- och naturarvet. 
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Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen ställer sig bakom Handlingsplan för suicidprevention 2020 - 2025 och rekommenderar 
medlemskommunerna att ta beslut om handlingsplanen 
 

 

Ärendebeskrivning 
Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018–2020 finns beskrivet 
att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram. Syftet med handlingsplanen är 
att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen 
ska utgöra en grund för kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även 
andra aktörer kan inkluderas.  
 
Styrgrupp psykisk hälsa tog under 2017 fram en uppdragshandling som Ann Söderström, Hälso- och 
sjukvårdsdirektör för Västra Götalandsregionen, VGR, och Thomas Jungbeck direktör för VästKom i 
januari 2018 ställde sig bakom. En partsgemensam arbetsgrupp tillsattes för uppdraget och 
processledare från VästKom och VGR utsågs att leda arbetet.  
 
Det Politiska Samrådsorganet, SRO, skickade 2019-11-01 förslaget till handlingsplan för 
suicidprevention på remiss till huvudmännen. Remissvar inkom från 33 kommuner, 14 nämnder och 
styrelser i VGR samt tre brukarorganisationer. Styrgrupp för länsgemensam handlingsplan psykisk 
hälsa omhändertog synpunkterna och ställde sig 2020-03-05 bakom handlingsplanen. Därefter har 
Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, SRO och VästKoms styrelse ställt sig bakom handlingsplanen.   

 Beslutsunderlag 
• Handlingsplan suicidprevention i Västra Götaland 2020–2025 
• Indikatorer för uppföljning - användarmanual 

Expedieras till 
Medlemskommunerna 
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40%
år 2025

Orden suicid och självmord används oftast synonymt 
och syftar båda på en handling för att medvetet orsaka 
sin egen död. Eftersom ordet självmord kan uppfattas 
ge anspelningar på kriminell handling har vi i den här 
handlingsplanen valt att använda ordet suicid.  

Suicid är ett komplext problem
Suicid är ett komplext samhälls- och folkhälsoproblem, 
som kräver många olika angreppssätt. Suicid är i sig 
ingen sjukdom. Det är inte ens nödvändigt att psykisk 
sjukdom ligger bakom. Däremot är psykisk sjukdom 
eller någon form av psykisk ohälsa en vanlig riskfaktor 
för suicid. 
Suicidalitet är ett samlingsbegrepp för suicidtankar, 
suicidförsök och fullbordade suicid. Suicidalt beteende 
påverkas av biologiska-, psykologiska-, sociologiska- 
och omgivningsfaktorer. Statistiskt sett tar drygt tre 
svenskar sitt liv varje dag. Suicid genomförs främst av 
män och äldre personer, medan suicidförsök främst 
genomförs av kvinnor och yngre. 

Varje år tar cirka 200 personer i  
Västra Götaland sitt liv
I Sverige har antalet suicid kontinuerligt minskat i 
befolkningen sedan mitten av 1980-talet men planat 
ut det sista decenniet. I gruppen 15-24 år har antalet 
legat på en oförändrad nivå. I Västra Götaland inträffar 
cirka 200 suicid varje år och uppskattningsvis görs 2000 
suicidförsök. Vid suicidförsök finns ett större mörkertal 

än vid fullbordat suicid eftersom alla personer som 
gör suicidförsök inte söker sjukvård och därför inte 
registreras.  

Resultat kräver långsiktigt arbete
Ett nationellt handlingsprogram beslutades av riksdagen 
2008 för arbetet med att minska suicid.1 Den nationella 
visionen för suicidprevention innebär att ”ingen 
människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation 
att suicid ses som den enda utvägen”. För att detta mål 
ska kunna nås krävs insatser på såväl individ- som på 
befolkningsnivå nationellt, regionalt och lokalt. 

Att förebygga suicid är inte bara ett sätt att ge hjälp i 
livsfarliga situationer utan innebär även ett långsiktigt 
arbete för att få ner antalet suicid och suicidförsök. 
Det kan handla om att tidigt observera varningssignaler, 
identifiera, remittera, ge stöd till individer och grupper 
i särskilt utsatta situationer samt att utbilda personal. 
Varje liv som kan räddas är en framgång. Därför är det 
viktigt att förebygga suicid till skydd för livet. 

I Västra Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa 
2018-2020 anges målet; Nollvision om suicid i Västra 
Götaland.2 Denna handlingsplan har samma vision.

1 www.folkhalsomyndigheten.se, www.suicidprevention.se
2 Det goda livet i Västra Götaland Handlingsplan psykisk hälsa 2018-
2020

Mål för suicidprevention i 
Västra Götaland
Antalet suicid i Västra Götaland ska minska med 40 
procent till år 2025. Detta mål är ett delmål i arbetet 
med nollvisionen.

Syfte
Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva 
åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra 
Götaland. Planen ska utgöra en gemensam grund för 
kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete. 
Det kan även utgöra grund för samarbete med andra 
aktörer. 

Bakgrund
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Genomförande  
Sedan 2018 pågår ett arbete inom ramen för delregional 
och lokal vårdsamverkan med genomförande av Västra 
Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa. På samma 
vis förväntas denna plan omhändertas delregionalt och 
lokalt.

För att uppnå det länsgemensamma målet för denna 
handlingsplan – att minska antalet suicid med 40 % 
till 2025 – och att sträva mot nollvision om suicid i 
Västra Götaland behövs insatser utifrån dels ett 
befolkningsperspektiv, dels ett individperspektiv. 
Perspektiven kompletterar varandra och båda är 
nödvändiga för att ett suicidpreventivt arbete ska kunna 
ge effekt. Det befolkningsinriktade arbetet omfattar 
många olika samhällsaktörer och syftar till att skapa 

mindre riskutsatta miljöer, öka människors medvetenhet 
om suicidproblematik och försöka undanröja de tabun 
som suicid omgärdas av. Det individinriktade arbetet 
bedrivs både inom kommunerna och inom hälso- och 
sjukvården och syftar till att öka kunskapen om att 
stödja personer med risk för suicid på bästa sätt.  

Delregionala och lokala handlingsplaner
Denna handlingsplan på länsnivå utgör en gemensam 
grund för Västra Götalandsregionens och kommunernas 
suicidpreventiva arbete och framtagande av 
delregionala/lokala handlingsplaner.    

Många samhällsaktörer bidrar, och behöver fortsätta 
bidra, i det suicidpreventiva arbetet för att nå mål och 
vision. 

Regionens 
verksamheter

 

 

Kommunerna i 
Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Delregional vårdsamverkan

Styrgrupp  
Psykisk hälsa

Process för framtagande 
Handlingsplanens innehåll har processats fram genom 
ett rådslag den 14 september 2018 med företrädare 
för civilsamhället, polis och tjänstepersoner från 
båda huvudmännen. Syftet var att identifiera vad som 

behöver göras för att minska suicidtalet samt att 
skapa delaktighet och förankring i det arbete som ska 
göras. På rådslaget identifierades sex områden för 
att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och 
suicid samt erbjuda insatser till de som drabbats. En 
partsammansatt arbetsgrupp har sedan jobbat vidare 
med förslagen.   

Struktur för samverkan inom psykisk hälsa i Västra Götaland
I Västra Götaland sker samverkan mellan parterna på tre nivåer: lokalt, delregionalt och regionalt.  
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Uppföljning

Styrgrupp för Västra Götalands Handlingsplan för psykisk 
hälsa ansvarar för uppföljning av denna handlingsplan. 
För att följa handlingsplanens mål över tid har ett antal 
indikatorer valts ut. Målsättningen är att indikatorerna 

ska göra det möjligt att jämföra processer och resultat, 
och därigenom stimulera och initiera förbättringsarbetet. 
Varje delregional eller lokal vårdsamverkan kan med 
fördel identifiera egna indikatorer för den uppföljning/
utveckling man vill se. Till handlingsplanen medföljer ett 
dokument som visar vad som ska följas upp och av vem. 

Aktiviteter 
För att nå målet om att minska antalet suicid i 
länet krävs ett långsiktigt arbete som integreras i 
ordinarie verksamhet i såväl kommunernas som 
regionens alla verksamheter. 

Områden som identifierades i samband 
med det inledande rådslaget utgör grund för 
handlingsplanens aktiviteter. 

 Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer

 Höjd kunskapsnivå  

 Prioritera suicidprevention på ledningsnivå  

 Ökad samordning och tillgänglighet till  
 professionella insatser på alla nivåer 

 Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap

 Lära av händelseanalyser vid suicid 

Kommuner
Socialtjänst
Barn- och utbildning
Äldreomsorg
Stadsbyggnad/ 
planering
Säkerhetssamordning
Folkhälsa
Kultur och fritid
Elevhälsa 

Räddningstjänst

Försäkringskassan

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen

Universitet/Högskolor

Företagshälsovård

Studieförbund
SOS Alarm

Kriminalvård

Länsstyrelsen

Regeringskansliet/ 
departementen

Polis

NASP

SiS

SKR

FoU

FoU

VGR
Prehospital vård
Primärvård
Somatiskt vård
Psykiatrisk vård
Intensiv vård
Sjukvårdsupplysningen
Folkhälsa

Statliga myndigheter 
med uppdrag 
som berör 

suicidprevention

SiS

SOS Alarm

CIVILSAMHÄLLET

LOKAL NIVÅ
REGIONAL NIVÅ

NATIONELL NIVÅ

Aktörer
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2. Höjd kunskapsnivå

Indikatorer
 > Antal suicid i Västra Götaland fördelat på 

kön och ålder.
 > Antal lokala handlingsplaner som 

innehåller aktiviteter i syfte att höja 
kunskapsnivån hos medarbetare.

Länsgemensam aktivitet
–  Aktivera informationskampanjen Steg för 
livet.
– Planera fortbildningsinsatser, t ex. Aktion 
Livräddning, Första hjälpen till psykisk hälsa/
MHFA, och Psyk-E bas Suicid. 
– Ta fram yrkesspecifika fortbildningar i 
suicidriskbedömning och utarbeta krisplan.

Kunskapsnivån om riskfaktorer för psykisk ohälsa och suicid 
behöver öka. Vissa särskilt sårbara grupper i samhället har en 
ökad risk för suicid t ex minoritetsgrupper, funktionsnedsatta, 
vissa åldersgrupper och närstående till personer som begått 
suicid. Även riskbruk och missbruk är riskfaktorer som är 
viktiga att väga in.  

Utbildningsinsatser behövs för personal som kommer i 
kontakt med suicidnära personer inom hälso- och sjukvården, 
socialtjänsten, förskola/skola, äldreomsorg, räddningstjänst med 
flera. Fortbildningar behöver därför riktas till olika målgrupper 
och ges på ett organiserat sätt till personal inom kommun, 
primär- och specialistvård. 

Generellt sett behövs också ökad kunskap hos allmänheten för 
att minska fördomar, stigmatisering och vart hjälp finns att få. 

1. Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer

Indikatorer
 > Lokal handlingsplan för suicidprevention.

3 T ex: Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP 
och Överenskommelse om samarbete kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk av alkohol och droger och spel om pengar.

Medarbetare i kommunerna och regionen som möter patienter/
brukare i sin vardag har en viktig uppgift i att uppmärksamma 
när personer visar tecken på risk för suicid. 

Det suicidpreventiva arbetet ska bedrivas inom ramen för 
befintlig samverkansstruktur.  Handlingsplanen ska innehålla 
gemensamma mål, aktiviteter, mått på förväntat resultat samt 
ange former för samverkan. Arbetet ska bl a bygga på antagna 
avtal och överenskommelser.3 

Andra viktiga nyckelaktörer i det suicidpreventiva arbetet 
är Länsstyrelsen, Trafikverket, SOS Alarm, Räddningstjänsten, 
Polismyndigheten, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, företagshälsovård, lärosäten samt aktörer 
inom civilsamhället t ex trossamfund och ideella organisationer.
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4. Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer 

Indikatorer
 > Upprättande av SIP i befolkningen. 
 > Antal personer som besöker 

primärvården för psykisk ohälsa. 
 > Andel personer som får 

specialistpsykiatrisk vård inom tiden  
för vårdgarantin.

 > Upprättande av krisplaner inom 
specialistpsykiatrin.

Personer med psykisk ohälsa och förhöjd risk för suicid ska 
ges kompetent hjälp och stöd oavsett var behovet identifieras. 
Det ska finnas kända och fungerande rutiner för detta och för 
att slussa vidare personer när det behövs. Tillgängligheten till 
vård och stöd ska vara god oavsett ålder. För personer med 
mer omfattande behov av hjälp krävs god tillgänglighet till såväl 
psykiatrisk som somatisk specialistvård. 

Personer som har behov av samordnade insatser ska erbjudas 
en Samordnad individuell plan (SIP). En SIP säkerställer att 
den enskilde får sina behov tillgodosedda när både kommun 
och region ansvarar för insatser. En SIP gör den enskilde och 
närstående delaktiga i planeringen av insatser från kommun och 
hälso- och sjukvård, och ansvarsfördelningen blir tydlig.

3. Prioritera suicidprevention på ledningsnivå  

Indikatorer
 > Antal lokala handlingsplaner som 

innehåller aktiviteter riktade till 
beslutsfattare, chefer och ledare. 

Beslutsfattare, chefer och ledare måste ha goda kunskaper om 
suicidförebyggande arbete. De har en central roll för att skapa 
förutsättningar i form av tid, resurser, utrymme och kontinuitet. 
Detta krävs för att säkerställa att det suicidpreventiva arbetet 
prioriteras och att denna handlingsplan omsätts i praktiken. 
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5. Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap

Indikatorer
 > Antal lokala handlingsplaner som 

innehåller aktiviteter som innefattar 
samarbete med civilsamhället. 

Civilsamhället och offentliga verksamheter behöver 
samverka för att motverka stigmatisering och göra det 
lättare att samtala om psykisk ohälsa och suicid. Det finns 
flera intresseorganisationer som arbetar med att skapa 
engagemang, kunskap och dialog. De har en viktig funktion 
i det suicidpreventiva arbetet. Deras informations- och 
utbildningsinsatser samt opinionsbildning förstärker och 
kompletterar insatser från staten, regionerna och kommunerna. 

6. Lära av händelseanalyser vid suicid 

Indikatorer
 > Antal lokala vårdsamverkansgrupper som 

gör händelseanalyser vid suicid. 

Händelseanalyser ökar kunskapen om den suicidala processen 
och identifierar förbättringsområden samt bidrar till att 
utveckla det förebyggande arbetet. En händelseanalys är 
också en viktig del av stöd och återkoppling till närstående, 
personalgrupper eller andra efterlevande. I de fall som en 
individ som begår suicid har insatser från region och kommun 
bör en gemensam händelseanalys göras. 

Händelseanalyser i samverkan med närstående och berörda 
parter  ger en mer detaljerad bild av suicid och dess 
orsaker. En gemensam händelseanalys kan även identifiera 
förbättringsområden mellan verksamheterna, till exempel när 
det gäller samverkan eller kommunikation.
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På vardsamverkan.se hittar du
 > Handlingsplan för suicidprevention
 > Handlingsplan för psykisk hälsa

... och mycket mer!
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Information om användarmanual  
Som en del av arbetet med Handlingsplanen för suicidprevention har ett antal indikatorer valts ut för att 

följa handlingsplanens sex aktiviteter över tid. Syftet med indikatorerna är att utgöra underlag för 

verksamhetsuppföljning av arbetet med suicidprevention. Målsättningen är att indikatorerna ska 

möjliggöra jämförelser av processer och resultat, och därigenom stimulera och initiera förbättringar 

med hänsyn till såväl kvalitet som tillgänglighet.  

 

Syftet med denna användarmanual är att underlätta uppföljningsarbetet genom att för varje enskild 

indikator redovisa definition, datakälla, instruktioner för datainhämtning, avvägningar vid tolkning av 

utfall samt en kortfattad förklaring av de ingående komponenterna för respektive indikator. 

Indikatorerna redovisas i denna manual enligt följande exempelmall, se Tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempelmall för rapportering av indikatorer 

Indikator Fullständigt namn på indikatorn 
Förklaring Definition, förtydligande och beskrivning av indikatorn 
Geografisk 
nivå 

Anger den geografiska ”nivå” som data redovisas för (region/delregion/ kommun). 

Karaktär Anger om indikatorn mäter processer eller resultat 
Målområde Specifikation av vilket indikatorvärde som eftersträvas (högt/lågt, JA/NEJ mm.) 

Avvägningar Eventuella avvägningar som behöver tas i beaktande vid tolkning av indikatorn 
Källa Källa för indikatorn, inklusive länk1 
Instruktion Instruktioner för att ta fram data 
Not Eventuell reservation för att mer detaljerad eller annan redovisning av indikatorn 

önskas samt övriga kommentarer 

 

Indikatorerna är betecknade utifrån aktivitet och indikator enligt systemet [1-6].[1-3]. Indikator 2.1 avser 

exempelvis aktiviteten 2 (Höjd kunskapsnivå), indikator nummer 1. 

 

I enlighet med handlingsplanen följer presentationen av aktiviteter och tillhörande indikatorer den 

ordning som aktiviteterna presenteras efter, där Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer utgör 

den första aktiviteten och Lära av händelseanalyser vid suicid den sista.  

 

Indikatorerna omfattar såväl processindikatorer som resultatindikatorer. En sammanfattning över 

viktiga avvägningar förknippade med processindikatorer och resultatindikatorer följer i Tabell 2. Mer 

utförliga beskrivningar kring avvägningar för olika indikatorer återfinns i användarmanualen för 

Handlingsplan för Psykisk hälsa. 

 

 

 

 

 
1 Angiven länk gäller för 2020-02-27 men kan komma att ändras i framtiden. 
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Tabell 2. Avvägningar kopplade till indikatorkaraktär 

Processindikator • Eventuellt osäker koppling till eftersträvad effekt 

• Utfall direkt hänförlig till specifik aktivitet 

• Snabbrörlig och direkt påverkbar 

• Lämpar sig främst som verktyg för verksamhetsstyrning 
Resultatindikator • Tydlig och direkt koppling till eftersträvad effekt 

• Utfall svårt att hänföra till specifik aktivitet 

• Trögrörlig och svår att påverka 

• Lämpar sig främst som verktyg för verksamhetsutvärdering 
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Sammanfattning av indikatorer 
Nedan följer en sammanfattning av de indikatorer som valts ut för uppföljning av Handlingsplan för 

suicidprevention.  

Tabell 3. Indikatorer för uppföljning av Handlingsplan för suicidprevention 
Indikatorer 

Aktivitet 1. Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer 
1.1 Lokal handlingsplan för suicidprevention 
Aktivitet 2. Höjd kunskapsnivå 
2.1 Antal suicid i Västra Götaland fördelat på kön och ålder 
2.2 Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter i syfte att höja kunskapsnivån hos medarbetare 
Aktivitet 3. Prioritera suicidprevention på ledningsnivå 
3.1 Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter riktade till beslutsfattare, chefer och ledare 
Aktivitet 4. Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer 
4.1 Upprättande av SIP i befolkningen 
4.2 Antal personer som besöker primärvården för psykisk ohälsa 
4.3 Andel personer som får specialistpsykiatrisk vård inom tiden för vårdgarantin 
4.4 Upprättande av krisplaner inom specialistpsykiatrin 
Aktivitet 5.  Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap 
5.1 Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter som innefattar samarbete med civilsamhället 
Aktivitet 6. Lära av händelseanalyser vid suicid  
6.1 Antal lokala vårdsamverkansgrupper som gör händelseanalys vid suicid 
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Aktiviteter 
1. Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer 

Bakgrund 

Medarbetare i kommunerna och regionen som möter patienter/ brukare i sin vardag har en 
viktig uppgift i att uppmärksamma när personer visar tecken på risk för suicid.  
 
Det suicidpreventiva arbetet ska bedrivas inom ramen för befintlig samverkansstruktur. 
Handlingsplanen ska innehålla gemensamma mål, aktiviteter, mått på förväntat resultat 
samt ange former för samverkan. Arbetet ska bl. a. bygga på antagna avtal och 
överenskommelser2.  
 
Andra viktiga nyckelaktörer i det suicidpreventiva arbetet är Länsstyrelsen, Trafikverket, SOS 
Alarm, Räddningstjänsten, Polismyndigheten, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, företagshälsovård, lärosäten samt aktörer inom civilsamhället  
t. ex trossamfund och ideella organisationer. 

 

Indikator 1.1: Lokal handlingsplan för suicidprevention 

Indikator Handlingsplan för suicidprevention finns på lokal nivå 

Förklaring Anger om en aktuell handlingsplan på området suicidprevention finns i respektive 
kommun 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Processindikator 

• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga 

Målvärde JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor 

Avvägningar Förekomst av handlingsplan säger ingenting om kvaliteten på densamma. 
Källa • Länsgemensam enkät 

Instruktion Uppföljning enligt länsgemensam enkät 

Not I samband med att den länsgemensamma enkäten skickas ut kommer 
kommunerna att ombes att bifoga eller på annat sätt skicka in sin handlingsplan. 

 

2. Höjd kunskapsnivå 

Bakgrund 

Kunskapsnivån om riskfaktorer för psykisk ohälsa behöver öka. Vissa särskilt sårbara grupper 
i samhället har en ökad risk för suicid t. ex minoritetsgrupper, funktionsnedsatta, vissa 

 
2 T. ex: Riktlinjer för samordnad individuell plan, SIP och Överenskommelse om samarbete kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar.  
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åldersgrupper och närstående till personer som begått suicid. Även riskbruk och missbruk är 
riskfaktorer som är viktiga att väga in.  
 
Utbildningsinsatser behövs för personal som kommer i kontakt med suicidnära personer 
inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, förskola/skola, äldreomsorg, räddningstjänst 
med flera. Fortbildningar behöver därför riktas till olika målgrupper och ges på ett organiserat 
sätt till personal inom kommun, primär- och specialistvård.  
 
Generellt sett behövs också ökad kunskap hos allmänheten för att minska fördomar, 
stigmatisering och var hjälp finns att få. 

 

Indikator 2.1: Antal suicid i Västra Götaland fördelat på kön och ålder 

Indikator Antal suicid i Västra Götaland 

Förklaring Anger antal individer med dödsorsak ”Avsiktligt självdestruktiv handling 
(självmord)” (X60-X84) delat med antal 100 000 invånare (vidare följs även antal 
suicid i absoluta tal).  

Geografisk 
nivå 

Region/län 

Karaktär • Resultatindikator 

• Anges i antal 

Målvärde Lågt värde eftersträvas 

Avvägningar • Indikatorn avser ”avsiktligt självdestruktiv handling”, detta innebär att intention 
till självskada kunnat fastställas, men däremot kan inte suicidintention 
fastställas då denna ofta är osäker om t.ex. inte ”avskedsbrev” identifieras som 
bekräftar suicidintentionen. Statistiken kan därmed också t.ex. omfatta 
individer som avlidit till följd av skärskada, men där suicidintentionen inte 
kunnat fastställas.  

• Det är välkänt att gränsdragningen mellan suicid och olycksfall ofta är svår. När 
det är oklart uppsåt med handlingen ska klassificering ske enligt 
”Skadehändelser med oklar avsikt” (Y10-Y34), men diagnossättning kan skifta 
mellan olika läkare och från en tidpunkt till en annan.  

• Antalet personer som genomför suicid är relativt få totalt sett, varför skillnader 
över tid kan ge relativt betydande utslag i statistiken vid jämförelser. Det kan 
därför vara svårt att dra slutsatser kring trend vid förändringar mellan år.  

Källa Statistikdatabasen för dödsorsaker, Socialstyrelsen.  
Hämtas från: https://sdb.socialstyrelsen.se/if_dor/val.aspx  

Instruktion 1. Välj diagnos [X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)] 
2. Välj region [Västra Götalands län] 
3. Välj ålder [0–19 år, 20-29 år, 30-64 år, 65+] 
4. Välj kön [Män, Kvinnor, Båda könen] 
5. Välj mått [Antal döda per 100 000] 
6. Välj år [aktuellt år] 
7. Klicka på [Visa resultat] för att få fram resultatet 

https://sdb.socialstyrelsen.se/if_dor/val.aspx
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8. Välj [Ålder] i rutan ”Visa i kolumner” för att redovisa resultatet enligt samma 
struktur som det ska rapporteras in i baslinjemätningen 

9. Exportera data genom att trycka på [csv] eller [(excel] till höger om texten 
”Spara tabellen som:” 

Not Det vore önskvärt med en mer fördjupad förståelse avseende individers eventuella 
kontakter inom vård och omsorg föregående suicid, samt fördjupad information 
om riskgrupper, samsjuklighet, pågående behandling osv. utöver den statistik som 
finns publikt tillgänglig i Socialstyrelsens register. Detta för att bättre förstå 
riskpopulationen samt för att bättre förstå inom vilka verksamheter där det är mest 
prioriterat med kunskapshöjande insatser. Under 2020 kommer utredning att 
genomföras avseende möjlighet att genomföra en fördjupad analys utifrån 
uppgifter från journalsystemet. 

 

Indikator 2.2: Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter i syfte att höja 
kunskapsnivån hos medarbetare 

Indikator Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter i syfte att höja 
kunskapsnivån hos medarbetare 

Förklaring Anger om en aktuell handlingsplan finns som omfattar aktiviteter som syftar till 
att höja kunskapsnivån kring suicidprevention hos medarbetare 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Processindikator 

• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga 

Målvärde JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor 

Avvägningar - 

Källa • Länsgemensam enkät 

Instruktion Uppföljning enligt länsgemensam enkät 

 

3. Prioritera suicidprevention på ledningsnivå 

Bakgrund 
Beslutsfattare, chefer och ledare måste ha goda kunskaper om suicidförebyggande arbete. 
De har en central roll för att skapa förutsättningar i form av tid, resurser, utrymme och 
kontinuitet. Detta krävs för att säkerställa att det suicidpreventiva arbetet prioriteras och att 
denna handlingsplan omsätts i praktiken. 

 

Indikator 3.1: Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter riktade till beslutsfattare, 
chefer och ledare 

Indikator Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter riktade till beslutsfattare, 
chefer och ledare finns på lokal nivå 
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Förklaring Anger om en aktuell handlingsplan finns som omfattar aktiviteter som riktas till 
beslutsfattare, chefer och ledare inom respektive kommun 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Processindikator 

• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga 

Målvärde JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor 

Avvägningar - 

Källa • Länsgemensam enkät 

Instruktion Uppföljning enligt länsgemensam enkät 

 

4. Ökad samordning och tillgänglighet till professionella 

insatser på alla nivåer 

Bakgrund 

Personer med psykisk ohälsa och förhöjd risk för suicid ska ges kompetent hjälp och stöd 
oavsett var behovet identifieras. Det ska finnas kända och fungerande rutiner för detta och 
för att slussa vidare personer när det behövs. Tillgängligheten till vård och stöd ska vara god 
oavsett ålder. För personer med mer omfattande behov av hjälp krävs god tillgänglighet till 
såväl psykiatrisk som somatisk specialistvård.  
 
Personer som har behov av samordnade insatser ska erbjudas Samordnad individuell plan 
(SIP). En SIP säkerställer att den enskilde får sina behov tillgodosedda när både kommun och 
region ansvarar för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående delaktiga i planeringen 
av insatser från kommun och region, och ansvarsfördelningen blir tydlig. 

 

Indikator 4.1: Upprättande av SIP i befolkningen 

Indikator Antal upprättade SIP: 

• … generellt 

• … inom vuxenpsykiatrin 

• … inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 
Förklaring Anger antalet SIP upprättade (KVÅ-Kod: AU124). 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Resultatindikator 

• Anges i antal 

Målvärde Högt värde eftersträvas 
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Avvägningar • Statistiken är beroende av tillämpning av KVÅ-koden AU124. SIP:ar som 
upprättats utan användning av KVÅ-koden registreras inte i statistiken och 
utgör en eventuell felkälla.  

• Då det saknas tillförlitlig uppskattning av antalet personer som är i behov av 
en SIP kan det vara svårt att dra slutsatser kring utvecklingen över tid.  

• Införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård har sannolikt haft stor betydelse på statistiken mellan åren 2017 och 
2018.  

Källa • VGR:s patientdatabas VEGA (SIP). 

Instruktion Särskilt uttag med hjälp av VGR:s avdelning Data och analys. 

Not • Önskvärt med kvalitativ kompletterande data kring hur många som borde ha 
SIP. 

• Önskvärt att följa SIP med nära koppling till suicid/suicidförsök; under 2020 
sker fortsatt utredning av vad som genom journalsystemet kan följas upp. En 
möjlighet är till exempel att undersöka vilka vård- och omsorgskontakter 
individer som har avlidit genom suicid har haft föregående suicid, samt 
huruvida SIP upprättats. 

• Fram till 2017-12-31 användes KVÅ-koden XU045 istället för AU124. 
 

Indikator 4.2: Antal personer som besöker primärvården för psykisk ohälsa 

Indikator Antal personer som besöker primärvården för psykisk ohälsa 

Förklaring Indikatorn är under utveckling och ska specificeras närmare. Anger antalet 
personer med psykisk ohälsa som besöker primärvården, t. ex. genom att följa: 

• Antal personer som har fått F-diagnos (ska definieras) registrerad i 
primärvården 

• Antal patienter inom primärvården fått psykosocialt stöd genom t. ex. 
besök hos psykolog, psykoterapeut eller kurator 

Geografisk 
nivå 

Region/Kommun 

Karaktär • Resultatindikator 

• Anges i antal 

Målvärde Målvärde inte specificerat 

Avvägningar • Indikatorn kan tolkas på flera sätt. En ökning av antalet personer som besöker 
primärvård för psykisk ohälsa kan å ena sidan innebära att den psykiska 
ohälsan i befolkningen försämrats, å andra sidan kan det innebära att fler får 
hjälp och stöd för psykisk ohälsa inom första linjens psykiatri. Tolkning bör ske 
med hänsyn till hur utvecklingen ser ut inom andra områden. 

Källa • VGR:s patientdatabas VEGA  
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Instruktion Särskilt uttag med hjälp av VGR:s avdelning Data och analys. 

 

Indikator 4.3: Andel personer som får specialistpsykiatrisk vård inom tiden för vårdgarantin 

Indikator Andel personer som inom vuxenpsykiatrin får vård inom 90 dagar, och andel 
personer inom BUP som får vård inom 30 dagar 

Förklaring Anger andel personer som får specialistpsykiatrisk vård för vuxna inom 90 dagar 
från första kontakt med vården respektive andel personer som får vård inom BUP 
inom 30 dagar, vilka är tiderna för vårdgarantin 

Geografisk 
nivå 

Region 

Karaktär • Resultatindikator 

• Anges i andel 

Målvärde Högt värde eftersträvas 

Avvägningar - 

Källa • VGR:s patientdatabas VEGA 

Instruktion Särskilt uttag med hjälp av VGR:s avdelning Data och analys. 

 

Indikator 4.4: Upprättande av krisplaner inom specialistpsykiatrin 

Indikator Antal krisplaner som under året har upprättats i specialistpsykiatrin 

Förklaring Anger antalet krisplaner som under året har upprättats inom specialistpsykiatrin 
(KVÅ-kod: AU123) 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Resultatindikator 

• Anges i antal 

Målvärde Lågt värde eftersträvas 

Avvägningar - 

Källa • VGR:s patientdatabas VEGA 

Instruktion Särskilt uttag med hjälp av VGR:s avdelning Data och analys. 
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5. Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap 

Bakgrund 

Civilsamhället och offentliga verksamheter behöver samverka för att motverka 
stigmatisering och göra det lättare att samtala om psykisk ohälsa och suicid. Det finns flera 
intresseorganisationer som arbetar med att skapa engagemang, kunskap och dialog. De har 
en viktig funktion i det suicidpreventiva arbetet. Deras informations- och utbildningsinsatser 
samt opinionsbildning förstärker och kompletterar insatser från staten, regionerna och 
kommunerna. 

 

Indikator 5.1: Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter som innefattar samarbete 
med civilsamhället 

Indikator Antal handlingsplaner som innehåller aktiviteter som innefattar samarbete med 
civilsamhället på lokal nivå 

Förklaring Anger antalet aktuella handlingsplaner i respektive kommun som omfattar 
aktiviteter som innefattar samarbete med civilsamhället 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Processindikator 

• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga 

Målvärde JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor 

Avvägningar - 

Källa Länsgemensam enkät 

Instruktion Uppföljning enligt länsgemensam enkät 

 

6. Lära av händelseanalyser vid suicid 

Bakgrund 

Händelseanalyser ökar kunskapen om den suicidala processen och identifierar 
förbättringsområden samt bidrar till att utveckla det förebyggande arbetet. En 
händelseanalys är också en viktig del av stöd och återkoppling till närstående, 
personalgrupper eller andra efterlevande. Samtliga parter av handlingsplanen ska göra 
händelseanalys vid suicid.  
 
Händelseanalyser i samverkan med närstående och berörda parter ger en mer detaljerad bild 
av suicid och dess orsaker. En gemensam händelseanalys kan även identifiera 
förbättringsområden mellan verksamheterna, till exempel när det gäller samverkan eller 
kommunikation.  
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Indikator 6.1: Antal lokala vårdsamverkansgrupper som gör händelseanalys vid suicid 

Indikator Antal lokala vårdsamverkansgrupper som uppger att händelsesanalyser 
genomförs mellan berörda verksamheter vid suicid för att identifiera 
förbättringsarbete.   

Förklaring Anger antalet vårdsamverkansgrupper som gör händelseanalys vid suicid.   

Geografisk 
nivå 

Lokal vårdsamverkan  

Karaktär • Processindikator 

• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga 

Målvärde JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor 

Avvägningar - 

Källa Länsgemensam enkät 

Instruktion Uppföljning enligt länsgemensam enkät 

 



 

 
 
 
  

 

   

 

 

 

 

 

  

Handlingsplan för suicidprevention  

Indikatorer för uppföljning 



Tjänsteskrivelse 
Direktionen 
Ärende: 12  

Datum: 2020-10-16 
Diarienummer: 2020/SKF0114 

Sida 1 (1) 
 
Karin Björklind, Regionutvecklare 
karin.bjorklind@borasregionen.se 
Telefon: 0766-08 41 12 

Yttrande Samråd 2 Ny stambana Göteborg-Borås 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet 
 

 

Ärendebeskrivning 
Trafikverket har upprättat ett samrådsunderlag för Göteborg-Borås, en del av nya stambanor. Detta 
är samråd nummer två av preliminärt tre samrådstillfällen. Underlaget finns tillgängligt för 
synpunkter mellan 14 september 2020 och 6 november 2020.   
 
Boråsregionen väljer att besvara samrådsremissen för att visa på den enighet som råder kring vikten 
av en ny stambana mellan Göteborg och Borås i regionen. Boråsregionen arbetar aktivt i samverkan 
med närliggande kommuner, Västra Götalandsregionen, statliga myndigheter och lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt näringsliv för en snabb utbyggnad av järnvägskapaciteten mellan Borås 
och Göteborg.  
 
Boråsregionen står bakom den formulering som är framtagen inom den politiska samrådsgruppen för 
Göteborg – Borås i samband med samråd 1. 
 
Boråsregionen vill betona följande 
• Tidig byggstart och snabb utbyggnad; behovet är stort redan idag 
• Restid Göteborg – Borås 35 minuter; för att fler ska välja bort bilresan 
• Minimerade barriäreffekter; den nya järnvägen ska ta största möjliga hänsyn till existerande 

landskapsbild. Bollebygd och Borås är eniga om att välja bort korridorerna norr om riksväg 40 
• Förstärkningsalternativet genomförs; relativt små åtgärder på kust till-kustbanan kan 

komplettera och utöka resandet med kollektivtrafik i stråket 
• Centralt stationsläge i Borås; viktigt för att vara attraktivt för resenärerna 
• Fortsatt utbyggnad mot Jönköping och Stockholm via Ulricehamn; järnvägssystemet måste 

kompletteras för att möjliggöra längre pendlingsresor och binda samman 
arbetsmarknadsregionerna 

Beslutsunderlag 
Yttrande Samråd 2 Ny stambana Göteborg-Borås  

Expedieras till 
• Västra Götalandsregionen 
• Medlemskommunerna 



 
Yttrande 

Datum: 2020-10-16 
Diarienummer: 2020/SKF0114 

Sida 1 (5) 
 
Karin Björklind, Regionutvecklare 
karin.bjorklind@borasregionen.se 
Telefon: 0766-08 41 12 
 
Yttrande till Trafikverket 
Trafikverket, ärendenummer TRV 2019/1823 

Yttrande Samråd 2 Ny stambana Göteborg-Borås 

Sammanfattning 
Boråsregionen väljer att besvara samrådsremissen för att visa på den enighet som råder kring vikten 
av en ny stambana mellan Göteborg och Borås i regionen. Boråsregionen arbetar aktivt i samverkan 
med närliggande kommuner, Västra Götalandsregionen, statliga myndigheter och lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt näringsliv för en snabb utbyggnad av järnvägskapaciteten mellan Borås 
och Göteborg.  
 
Boråsregionen står bakom den formulering som är framtagen inom den politiska samrådsgruppen för 
Göteborg – Borås i samband med samråd 1. 
 
Boråsregionen vill betona följande 
• Tidig byggstart och snabb utbyggnad; behovet är stort redan idag 
• Restid Göteborg – Borås 35 minuter; för att fler ska välja bort bilresan 
• Minimerade barriäreffekter; den nya järnvägen ska ta största möjliga hänsyn till existerande 

landskapsbild. Bollebygd och Borås är eniga om att välja bort korridorerna norr om riksväg 40 
• Förstärkningsalternativet genomförs; relativt små åtgärder på kust till-kustbanan kan 

komplettera och utöka resandet med kollektivtrafik i stråket 
• Centralt stationsläge i Borås; viktigt för att vara attraktivt för resenärerna 
• Fortsatt utbyggnad mot Jönköping och Stockholm via Ulricehamn; järnvägssystemet måste 

kompletteras för att möjliggöra längre pendlingsresor och binda samman 
arbetsmarknadsregionerna 

Bakgrund 
Boråsregionen väljer att besvara samrådsremissen för att visa på den enighet som råder kring vikten 
av en ny stambana mellan Göteborg och Borås i regionen. Sträckan Göteborg–Borås är en del av ny 
stambana mellan Göteborg och Stockholm och omfattar cirka 7 mil ny dubbelspårig järnväg för 
höghastighetståg och snabba regionaltåg. Den nya järnvägen knyter Västsveriges största städer 
närmare varandra, förbättrar kommunikationerna till Landvetter flygplats och skapar möjlighet för 
snabbare tågresor mellan Göteborg och Stockholm.  
 
Pendlarna i stråket är i dag hänvisade till buss eller bil, det är flera busslinjer som har en turtäthet på 
5 min (ibland till och med 3 min). Detta sammantaget gör att det dagligen passerar ca 1400 bussar på 
gränsen mot Göteborg med en trängselproblematik i både Korsvägen och Centralenområdet som 
följd. Möjligheten att utöka busstrafiken finns inte i dagens trafiksystem och förutsättningar för 
största möjliga samhällsnytta är ett kapacitetsstarkt järnvägsalternativ. Med en modern 
tågförbindelse kan restiden kortas till 35 minuter från dagens 60 minuter mellan slutstationerna. 



 
Yttrande 

Datum: 2020-10-16 
Diarienummer: 2020/SKF0114 

Sida 2 (5) 
 
Idag är Göteborg, Borås och Jönköping separata arbetsmarknadsregioner. En ny stambana mellan 
Göteborg och Jönköping förenklar inte bara pendlingen mellan Borås och Göteborg, det gör även att 
Jönköping integreras i arbetsmarknadsregionen.  
 
Längs stråket Göteborg-Borås pågår sedan ett antal år ett omfattande arbete med att utveckla den 
regionala samhällsplaneringen. Tillsammans har kommuner och kommunalförbund utarbetat en 
gemensam målbild för bostadsbyggande, näringslivsutveckling och social hållbarhet i stråket. Det 
råder full politisk enighet om målbilden och akademi, näringsliv, kommuner och Västra 
Götalandsregionen är alla involverade i arbetet. En integrerad och utbyggd järnvägstrafik är en 
förutsättning för att nå målen. 
 
Den nya järnvägskapaciteten ska kunna användas för snabba regionala tåg och fungera som en del av 
ny stambana. Den ger robust spårbunden direktanslutning till Landvetter flygplats, Sveriges näst 
största flygplats och ett nav för en stor del av Sveriges näringsliv. Det bör i sammanhanget 
understrykas att nuvarande arbets- och studiependling mellan Borås och Göteborg är lika stor i båda 
riktningarna. 
 
I februari 2019 tog Trafikverket och Västra Götalandsregionen tillsammans fram ett 
samverkansdokument med syfte att klargöra vilka förutsättningar som ska gälla för det fortsatta 
arbetet med Göteborg-Borås när det gäller stationsorter. Parterna är också överens om att en 
åtgärdsvalsstudie för stråket Göteborg-Borås ska genomföras (Trafikverket/Västra 
Götalandsregionen, 2019). Dessutom ska ett underlag för sträckan Jönköping-Borås tas fram för att 
kunna identifiera korridorer i Borås. 

Boråsregionens synpunkter på samrådsremiss 2 för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en 
del av nya stambanor 
Boråsregionen arbetar aktivt i samverkan med närliggande kommuner, Västra Götalandsregionen, 
statliga myndigheter och lokalt, regionalt, nationellt och internationellt näringsliv för en snabb 
utbyggnad av järnvägskapaciteten mellan Borås och Göteborg. Detta ger förutsättning för en 
samhällsutveckling med lokala, regionala och nationella nyttor, samt bidrar till att öka Sveriges 
internationella konkurrenskraft. 
 
Målet är att sträckan Borås-Göteborg, som är en del av ny stambana, ska byggas ut i ett 
sammanhang, vara helt finansierad, samt att anläggningen ska driftsättas under perioden 2035-2040. 
Med en restid på 35 minuter och ett stationsläge under Landvetter flygplats och vidare via Mölndal 
uppnås såväl hållbarhet som stora och viktiga samhällsnyttor. 
 
I god tid inför samråd 3 ser Boråsregionen behovet av att kostnadsskillnaden mellan de olika 
stationsalternativen redovisas samt vad det innebär i förväntad medfinansiering för kommunen. Då 
kan framtida diskussioner fokusera mer på de alternativ man ser fortsatt bäst löser frågan och som 
samtidigt kan finansieras. 
 
Boråsregionen står bakom den formulering som är framtagen inom den politiska samrådsgruppen 
för Göteborg – Borås:  
”En tidig byggstart är prioriterat. Den anläggning som är beslutad och finansierad i gällande nationell 
plan 2018–2029 ska planläggas. Detta innebär att lokaliseringsutredningen Göteborg-Borås ska 
drivas i enlighet med Trafikverkets positionspapper daterat 2018-10-05, där korridorer utformas och 
prövas utifrån stationsorterna Mölndal, Landvetter flygplats och Borås. 
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Vid korridorvalet öster om Mölnlycke bör en framtida station vid Landvetter södra, på bibana 
alternativt huvudspår, inte omöjliggöras. För att skapa tydlighet i vad som ska planläggas och 
säkerställa förutsättningar för av Trafikverket redovisad tidplan, ska eventuellt tillkommande station 
vid Landvetter södra planläggas och finansieras separat.” 
 
I samråd 2 är ett antal korridorer bortvalda och Boråsregionen har inga synpunkter på dessa. Det är 
däremot bekymmersamt att antalet kvarvarande korridorer är så pass många. Det kan betyda att det 
blir svårare att välja ut den lämpligaste korridoren inom den satta tidsramen med byggstart 2025-
2027.  
 
I kommande handlingar behöver respektive korridor tydligare kopplas till vilka fördelar de har i 
förhållande till ändamål och projektmålen, på samma sätt behöver skälen till bortval också beskrivas 
utifrån dessa målbeskrivningar. För detaljerade synpunkter på utredningsområdet och andra 
detaljfrågor är det respektive kommun som bäst kan bedöma förutsättningarna och komplettera 
underlaget med ytterligare viktiga fakta. 
 
Ny järnväg Göteborg Borås är Boråsregionens högst prioriterade infrastrukturobjekt. 
 
Boråsregionen vill betona följande:  

• Tidig byggstart och snabb utbyggnad 
• Restid Göteborg – Borås 35 minuter  
• Minimerade barriäreffekter 
• Förstärkningsalternativet genomförs 
• Centralt stationsläge i Borås 
• Fortsatt utbyggnad mot Jönköping och Stockholm via Ulricehamn 
• Ett attraktivt stationsläge vid Landvetter flygplats  
• Ny järnväg via Mölndal  

 

Tidig byggstart och snabb utbyggnad 
En tidig byggstart på sträckan Göteborg-Borås är Boråsregionens främsta prioritering. Banan behövs 
nu och det är en förväntning från vår sida att byggstart sker i intervallet 2025–2027 enligt 
positionspapperet. Det är också nödvändig med en snabb utbyggnad för att inte bromsa samhälls- 
och näringslivsutvecklingen i regionen. Den ger förutsättningar för att vi ska se såväl lokala som 
regionala och nationella nyttor inom rimlig tid. 

Restid Göteborg – Borås 35 minuter  
Restiden på den nya stambana mellan Göteborg- och Borås med mellanliggande stationer i Mölndal 
och vid Landvetter flygplats bör inte vara längre än 35 minuter, vid längre restid riskerar nyttorna 
med projektet att minska. Restiden beräknas på resenärens hela resa och kräver ett centralt 
stationsläge i Borås. Det är viktigt att den fortsatta utredningen kan visa och säkerställa att de 
kvarvarande stationsalternativen kan möjliggöra anslutning vidare mot Ulricehamn/ Jönköping på ett 
sätt som gynnar utvecklad regional trafik. 

Minimera barriäreffekterna, välj bort de nordliga korridorerna 
Lokalisering av den nya järnvägen ska ske med största möjliga hänsyn till existerande landskapsbild 
och den ska vara så lite barriärskapande som möjligt. Korridorer ska så långt det är möjligt placeras 
parallellt med riksväg 40 eller annan existerande barriär.  
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Det är enbart korridor ”Bollebygd syd” som möjliggör en framtida kopplingspunkt mellan Kust till-
kustbanan och den nya stambanan väster om Bollebygd. Korridorvalet förordas av Bollebygds 
kommun. Detta tillsammans med att Borås stad väljer bort stationsläget vid Knalleland innebär att de 
båda kommunerna är eniga om att välja bort korridorerna norr om riksväg 40. 

Förstärkningsalternativet genomförs - komplettera befintlig järnväg 
Boråsregionen ser att förstärkningsalternativet på kust till-kustbanan mellan Göteborg och Borås är 
nödvändig för att i en framtid kunna erbjuda hållbara resealternativ för resenärer både till och från 
medlemskommunerna. Att stärka kapaciteten för spårbunden trafik in mot och från Göteborg är 
nödvändigt eftersom det i dagsläget är förknippat med stora tidstillägg för resenärer med buss- och 
bil och då speciellt på väg 40 mot Göteborg.  
 
Detta ger en stor effekt på resandet att vid sidan om snabba regiontåg mellan Göteborg-Borås kunna 
köra tät tågtrafik som stannar lite oftare i övriga orter i stråket. Resandet kan med 
förstärkningsalternativet i kombination med ny stambana fördubbla antalet kollektivtrafikresor per 
år. 
 
Boråsregionen vill att förstärkningar på befintliga Kust-till-kustbanan mellan Göteborg och Borås 
utgör ett komplement till ny stambana och att kopplingspunkten väster om Bollebygd utreds 
ytterligare och att resultaten kommuniceras med kommunledningen i Bollebygd. 
 
Boråsregionen vill att kopplingspunkten på kust till-kustbanan strax öster om Mölnlycke med den nya 
stambanan genomförs. Boråsregionen ser att denna koppling möjliggör en effektivare pendling 
från/till bland annat Mölnlycke, Landvetter och Bollebygd med tåg. Detta skulle i sin tur minska 
trängseln på riksväg 40 in mot Göteborg och i synnerhet Korsvägen i rusningstid, vilket påverkar in- 
och utresande från medlemskommunerna. 

Centralt stationsläge i Borås 
Kommunerna runt Borås ser ett centralt stationsläge i Borås som nödvändigt, detta för att där kunna 
byta till lokal och regional kollektivtrafik. Det ger även Borås stad möjlighet att satsa på en tät och 
attraktiv stadsmiljö vilket ger en större nytta även för kringliggande kommuner. Ett centralt 
stationsläge i Borås innebär 1–2 miljoner fler tågresor per år jämfört med ett externt stationsläge. 
Som framgår i Trafikverkets samrådsunderlag gör också naturen runt omkring det externa 
stationsläget att det blir svårt för Borås att utveckla staden i geografin där.  

Fortsatt utbyggnad mot Jönköping och Stockholm via Ulricehamn 
En ny järnväg mellan Sveriges största städer kommer spela en stor roll för Sveriges utveckling och det 
finns stor potential att öka utbytet mellan regionerna längs med järnvägen. Att låta järnvägen gå via 
Ulricehamn är ett effektivt sätt att öka nyttan med infrastrukturen.  

Ett attraktivt stationsläge vid Landvetter flygplats 
För resande från Boråsregionens medlemskommuner behöver det skapas en kollektivtrafiknod i 
anslutning till den nya stationen som ger attraktiva bytesmöjligheter och hållbara resealternativ. 
Det är avgörande med ett centralt stationsläge i förhållande till flygplatsens terminal så att en 
överflyttning kan göras för resenärer mellan olika transportslag. Förflyttning av resor från 
privatbilism till tågtrafik möjliggörs genom en central placering av tågstationen. I anslutning till 
tågstationen behöver en bussterminal vara anlagd samt gång- och cykelstråk planeras så att de 
kopplar till övriga delar av Airport City. Det övergripande målet är att det skapas intermodalitet för 
en smidig resa dörr till dörr – det är viktigt att koppla ihop kollektivtrafiken på marken med den i 
luften. Ett externt stationsläge ger en låg attraktivitet.  
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Järnvägsdragning via Mölndal 
I Trafikverkets positionspapper står det tydligt att Mölndal i fortsättningen ska vara en del av nya 
stambanor. Positionspapperet tillsammans med funktionsutredningen ligger till grund för det 
samverkansdokument som Trafikverket och Västra Götalandsregionen skrev på tillsammans inför 
nystarten av arbetet med ny järnväg Göteborg – Borås. Trafikverket skrev i samband med samråd 1 
även på ett ställningstagande där det klargörs att ny järnväg ska dras via Mölndal. 
 
En station i Mölndal är viktig, då många som använder järnvägen inte har slutdestination centrala 
Göteborg. En station i Mölndal tar också upp resenärer från hallandshållet och ger förutsättningar att 
nå Landvetter flygplats med tåg. Utformning av stationsläge bör ske i nära samverkan med Mölndals 
stad för att möjliggöra en gynnsam stadsutveckling. Alternativet Raka vägen bör utgå.  För resande 
till och från Boråsregionens medlemskommuner ger en station i Mölndal en utökad möjlighet arbeta 
och studera i en större arbetsmarknadsregion och att resa mer hållbart.  

Regeringens uppdrag till Trafikverket  
2020-06-25 gav regeringen Trafikverket ett uppdrag om nya stambanor för höghastighetståg. Det 
handlar om att redovisa uppdaterade och kompletterande uppgifter angående nya stambanor inom 
en total investeringsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå. Detta uppdrag ska redovisas 
2021-02-28. Delredovisning 2020-08-31 ger en indikation på att den regionala nyttan riskerar att få 
stå tillbaka för systemlösningen.  
 
Det är viktigt att detta uppdrag inte påverkar arbetet med nya stambana Göteborg-Borås och att det 
arbetet fortsätter enligt beslut om nationell transportinfrastrukturplan för åren 2018-2029. Den 
regionala nyttan återspeglas även i en nationell nytta, vilket behöver inkluderas i utvärderingar av ny 
stambana. 
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Anmälningsärenden 2020-10-23 
 
Inkomna handlingar  
 

Datum Avsändare  Ärende  
200914 1. Trafikverket Samrådsremiss 2 för ny järnväg Göteborg-Borås 
200916 2. Miljöbron Ansökan tillväxtmedel år 2, 7H kompetens 
200917 3. Marks kommun Beslut förlängning överenskommelse in- och utskrivning 
200921 4. Stiftelsen Drivhuset i Borås Ansökan tillväxtmedel år 2, Drivhuset Framsteg 
200922 5. Ung Företagsamhet Älvsborg Ansökan tillväxtmedel år 2, Ung företagsamhet 
200922 6. Creative Innovation Hub Reviderad ansökan Creative Innovation 
200922 7. Ung företagsamhet Ansökan förstudiemedel Ledare för en dag 
200923 8. Borås TME AB Ansökan tillväxtmedel år 2, Hemester i Boråsregionen 
200924 9. E-handelsstaden Borås ek 

förening 
Ansökan förstudiemedel Internationell omvärldsbevakning 

200924 10. E-handelsstaden Borås ek 
förening 

Ansökan tillväxtmedel år 2, Regionalt traineeprogram inom e-
handel/logistik/IT 

200924 11. Coompanion Sjuhärad ek 
förening 

Ansökan tillväxtmedel år 2, Lokalekonomiska analyser för stärkt 
attraktionskraft Sjuhärad 

200925 12. Högskolan i Borås/Science 
Park 

Ansökan tillväxtmedel år 2, Smart Textiles & DO Tank 

200925 13. Tranemo kommun Beslut förlängning överenskommelse in- och utskrivning 
200925 14. Näringsliv Ulricehamn AB Ansökan tillväxtmedel år 2, Affärsutveckling för besöksnäring 

och event 
200925 15. Miljöbron Ansökan tillväxtmedel år 2, Håll ut 
200925 16. Högskolan Skövde Ansökan tillväxtmedel år 2, Företagsrevitalisering 
200925 17. Högskolan Skövde Reviderad rekvisition, Företagsrevitalisering 
200925 18. Näringsliv Ulricehamn AB Reviderad ansökan, Affärsutveckling för besöksnäring och 

event 
200925 19. Inkubatorn Borås Ansökan tillväxtmedel år 2, Hållbart näringsliv 
200925 20. IUC Ansökan tillväxtmedel år 2, Smart industri i Sjuhärad 
200925 21. Creative Cluster Ansökan tillväxtmedel år 2, Creative innovation 
200925 22. Connect Väst Ansökan tillväxtmedel år 2, Tillväxt finansiering ägarledda 

företag 
200925 23. Stiftelsen Proteko Ansökan tillväxtmedel år 2, Kompetensslussen II 
200927 24. Kalle Kallesson Begäran om utlämnande av allmän handling, löneuppgifter 
200928 25. Kulturskolan i Mark Ansökan förstudiemedel, Den gränslösa kulturskolan i 7-härad 
200929 26. JTAP AB / KAP Sweden Ansökan förstudiemedel, Skyddsförkläden 
200929 27. Stiftelsen Drivhuset Ansökan förstudiemedel, Digitalisering mot en digital målgrupp 
200930 28. Marks kommun Beslut avtalstecknande Utväg Södra Älvsborg 
200930 29. Textilmuseet, Borås Ansökan förstudiemedel, Textil hållbarhet, ny basutställning på 

Textilmuseet 
200930 30. Tranemo kommun Ansökan förstudiemedel, Digitalisering av kulturupplevelser i 

Boråsregionen 
201001 31. Tranemo kommun Yttrande Förändrad beslutsprocess för förändringar i 

Hjälpmedelshandbok  
201002 32. Borås Stad Boråsregionen Årsredovisning 2019 
201009 33. Marks kommun Ansökan kulturmedel, Skimmer och härvor i Viskans vatten och 

marker 
201009 34. Ulricehamns kommun Ansökan kulturmedel, Gränsbygd Sjuhärad  
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201009 35. Borås konstmuseum Ansökan kulturmedel, Moving Out - Borås Internationella 

Konstbiennal flyttar ut 
201009 36. Teater Nu Ansökan kulturmedel, Art Center Sjuhärad 
201012 37. Gryning Vård AB Styrelseprotokoll 200903 
201012 38. Tranemo kommun Riktlinjer för bostadsförsörjningsprogram Tranemo kommun 

2021-2025, remiss 
201012 39. Region Skåne Remiss: EU-programmet INTERREG Öresund-Kattegat-

Skagerrak 2021-2027 
201013 40. Marks kommun Fyllnadsval revisor 
201014 41. Västra Götalandsregionen Förslag till Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen för 

Västra Götalandsregionen 
 
Expedierade handlingar  
 

Datum Mottagare  Ärende  
200929 42. Medlemskommunerna Direktionsprotokoll 2020-09-18 samt anslag 
200929 43. Västra Götalandsregionen 

Medlemskommunerna 
Yttrande ny Regional utvecklingsstrategi 2021-2030 

200929 44. Västra Götalandsregionen 
Medlemskommunerna 

Yttrande Hållbara resor i Västra Götaland, 
trafikförsörjningsprogram 2021-2025 

200929 45. Västra Götalandsregionen 
Medlemskommunerna 

Yttrande Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra 
Götaland 

200929 46. Medlemskommunerna Revidering Förbundsordning Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

201002 47. Finansdepartementet Yttrande Skatt på modet 
201006 48. Västra Götalandsregionen 

Medlemskommunerna 
Yttrande Målbild Tåg 

201014 49. Reviderad ansökan Fossilfri 
Boråsregion 

Västra Götalandsregionen 

201014 50. Skaraborgs kommunalförbund Ansökan om medlemskap Västra Stambanegruppen 
 
Delegationsbeslut  
 

Datum  Beslut  Delegat  
200917 51. Reviderad ansökan förstudie Textilhistoria - Kulturarv Förläggargårdar-   Förbundsdirektör 
200923 52. Avsiktsförklaring Stärkt samverkan skola-arbetsliv Förbundsdirektör 
200930 53. Reviderad ansökan Fossilfri Boråsregion Förbundsdirektör 
200930 54. Reviderad ansökan Creative Innovations Förbundsdirektör 
201014 55. Omdisponering av tillväxtmedel för temadag kultur och regional utveckling Förbundsdirektör 
201015 56. Reviderad ansökan Förstärkt näringsliv   Förbundsdirektör 
201015 57. PUB-avtal med Göteborgsregionen gällande Praktikplatsen.se Förbundsdirektör 
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Sammanfattning av ärenden till delregionalt kollektivtrafikråd Boråsregionen  
 
1 Aktuellt från kollektivtrafiknämnden 

 
2 Information från Västra Götalandsregionen 

2.1 Fortsatt hantering av remisser ställda till de delregionala kollektivtrafikråden 
Västra Götalandsregionen skickade 2020-02-28 två remisser och en utvärdering till delregionala 
kollektivtrafikråden: 

• Hållbara resor i Västra Götaland – trafikförsörjningsprogram 2021–2025, 
• Målbild Tåg 2028 inklusive storregional busstrafik  
• Utvärdering av samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland 

 
Vid sammanträdet presenterar Västra Götalandsregionen tidplan och process för den fortsatta 
hanteringen av ovanstående ärenden. 

2.2 Kollektivtrafik inom revidering av nationell och regional tranportinfrastrukturplan 
 

3 Aktuellt från Västtrafik 

3.1 Tre zoner 
Den 27 november 2018 beslutade Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen att genomföra en 
förändring av kollektivtrafikens zonindelning. Vid mötet informerar Västtrafik om det pågående 
arbetet med införandet av tre zoner med start den 4 november 2020.  

3.2 Hållbart resande väst  
Hållbart resande väst (HRV) är en kompetens- och projektplattform för hållbart resande. HRV 
erbjuder idag stöd och kunskap i kommunernas arbete med hållbart resande, delaktighet i regionalt 
samordnade projekt som genomförs lokalt (exempelvis Vintercyklist och På egna ben) samt ansvarar 
för ett regionalt nätverk för hållbart resande.  
 
När HRV anses gå från projekt- och utvecklingsfas till att bli en del av den ordinarie verksamheten har 
Västra Götalandsregionen beslutat att Västtrafik tar över ansvaret för HRV från och med årsskiftet 
2020/2021.  

3.3 Effekter på kollektivtrafik med avseende på Corona 
Västtrafik informerar vid sammanträdet om hur Covid-19 har påverkat och fortsatt kommer att 
påverka kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen och Göteborgsregionen. Västtrafik informerar 
även om:  

• Resande och ekonomi med anledning av Covid-19 
• Riktlinjer från Svensk Kollektivtrafik  
• Insatser för intäktssäkring  
• Insatser för minskad trängsel 
• Pågående scenarioarbete 
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3.4 Strategin för kollektivtrafik på jämlika villkor 
Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor antogs av Västra Götalandsregionen i oktober 2018 och är 
en strategi inom ramarna för trafikförsörjningsprogrammet. Strategin innehåller ett övergripande 
mål och fem åtgärdsområden. Det övergripande målet är att kollektivtrafiken ska utformas så att den 
är inkluderande och att resenärerna känner sig välkomna. Åtgärdsområdena är:  

• Ett fullt tillgängligt prioriterat nät  
• Ett gott bemötande till alla resenärer 
• Resenärerna ska känna sig trygga i kollektivtrafiken 
• Inkluderande kommunikation  
• Strategisk planering för jämlik kollektivtrafik  

 
Det delregionala kollektivtrafikrådet i Göteborgsregionen lämnade i samband med remissen av 
strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor 2018 ett antal synpunkter vilka sammanfattningsvis var: 

• Helheten av strategin upplevdes något blygsam 
• Det saknades en geografisk syn på tillgänglighet och jämlikhet 
• Ett behov av att förtydliga begreppet ”tillgänglighet”  
• Strategin saknar direkta mål och åtgärder riktade till barn  
• Tydligare kopplingar till den särskilda kollektivtrafiken behövdes 
• Störningshantering under byggperioder behöver inkluderas i arbetet 
• Det är oroväckande att antalet resenärer som upplever en trygghet i kollektivtrafiken sjunker 

 
Västtrafik presenterar vid sammanträdet en handlingsplan för åtgärdsområdena i Strategi för 
kollektivtrafik på jämlika villkor, hur Västtrafik fortsatt avser arbeta för genomförande av 
handlingsplanen samt hur Västtrafik avser hantera inkomna synpunkter på remissen av strategin i 
handlingsplanen. Se bilaga. 
 
4 Försök med avgiftsbelagd pendelparkering i Delsjön 
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Inledning 

Ungefär var femte invånare i Västra Götaland är en person med en eller flera 

funktionsnedsättningar. Grupperna äldre och barn utgör också ungefär en femtedel 

vardera av befolkningen. Åtgärder som förbättrar den fysiska tillgängligheten för 

personer med funktionsnedsättning skapar en bättre tillgänglighet för alla. 

I oktober 2018 antog Västra Götalandsregionen en strategi för en kollektivtrafik 

på jämlika villkor. Efter ett omfattande förankringsarbete beslutades att strategin 

ska fokusera på fem åtgärdsområden för att bidra till att kollektivtrafiken blir 

inkluderande och välkomnande för alla; tillgänglighet, trygghet, bemötande, 

inkluderande kommunikation och strategisk planering. Förbättringar inom dessa 

områden skapar nyttor för hela samhället. Inte bara för utpekade grupper med 

särskilda behov eller grupper som känner sig otrygga eller ovälkomna i 

kollektivtrafiken.  

Västtrafik antog en ny affärsplan under 2019 som stöder arbetet för en 

kollektivtrafik på jämlika villkor. Den nya affärsplanen är viktig för arbetet med 

handlingsplanen och för att nå de mål som strategin pekar ut. I affärsplanen för 

2019 - 2022 introduceras den nya visionen Hållbart resande är norm. Affärsidén 

Vi gör det enkelt att resa hållbart beskriver vad Västtrafik behöver göra för att nå 

visionen och de styrande målen: ”Affärsidén innebär att invånare i Västra 

Götaland enkelt har tillgång till ett hållbart resande och att vi har en attraktiv 

kollektivtrafik som tar ansvar för alla resenärsgrupper med minskad 

miljöpåverkan.”1 

I affärsplanen beskrivs hur verksamheten ska ha hållbarhet som grund och att 

verksamheten tar miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar. Det sociala 

ansvaret beskrivs enligt följande: ”Vi tar socialt ansvar som samhällsaktör. Vi 

utvecklar, upphandlar och kommunicerar en hållbar och prisvärd kollektivtrafik 

som är tillgänglig, inkluderande, säker och trygg för alla samhällsgrupper.”2 

Trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götalandsregionen ska revideras för 

tidsperioden 2021 - 2025. I den remissversion av programmet som presenterades 

under våren 2020 anges att det övergripande målet ska vara att Andelen hållbara 

resor ska öka i hela Västra Götaland. Tre målområden anges; God geografisk 

tillgänglighet, Enkel, trygg och inkluderande kollektivtrafik och Låg 

miljöpåverkan. De indikatorer som anges för att följa utvecklingen är; Invånarna 

ska anse att det är enkelt att åka med Västtrafik, Invånarna ska känna sig trygga 

att åka med Västtrafik och Antalet hållplatser och terminaler som är anpassade 

för personer med funktionsnedsättning ska vara minst 800. Alltså ligger målen för 

 

1 Västtrafik Affärsplan 2019 - 2022, sid 3 
2 Västtrafik Affärsplan 2019 - 2022, sid 4 
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det kommande trafikförsörjningsprogrammet i linje med det arbete som redan 

startats inom Västtrafik och de åtgärder som föreslås i handlingsplanen.  

FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade barnkonventionen, blev lag 

den 1 januari 2020. I alla frågor som rör barn ska barnets bästa prioriteras och 

barn definieras som varje människa under 18 år. Genom att anlägga ett ännu 

tydligare barnrättsperspektiv på strategins fem åtgärdsområden, bidrar 

handlingsplanen till att stärka barnets rättigheter i kollektivtrafiken när barnet 

berörs direkt och indirekt. 

Bakgrund 

Strategin för kollektivtrafik på jämlika villkor ersätter den tidigare strategin för 

funktionshinderanpassning av kollektivtrafiken. Den syftar till att få en 

kollektivtrafik på jämlika villkor utan diskriminering och verkar för att göra det 

möjligt för fler att resa med kollektivtrafiken. Strategin är en del av 

trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 2017 - 20203.  

Ett prioriterat utvecklingsområde i trafikförsörjningsprogrammet 2017 - 2020 är 

uppdraget att utveckla ett strukturerat arbetssätt utifrån de sju diskriminerings-

grunderna. Därför utgår strategin för kollektivtrafik på jämlika villkor från de 

diskrimineringsgrunder som definieras i den diskrimineringslag som trädde i kraft 

2009. De är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 

ålder. Varje individ kan omfattas av fler än en diskrimineringsgrund.  

Arbete med att ta fram en handlingsplan för Västtrafiks arbete har bedrivits 

parallellt med att arbetet i den ordinarie verksamheten har pågått för att nå 

måluppfyllelsen i strategin. Inom många områden har viktiga steg tagits under 

2018 och 2019 som beskrivs under nulägesbeskrivningen för respektive mål. 

Syften, mål och avgränsningar 

Strategins syfte, mål och avgränsning 

Strategin syftar till en kollektivtrafik på jämlika villkor utan diskriminering.  

Det övergripande målet för strategin är att:  

Kollektivtrafiken ska utformas så att den är inkluderande och att 

resenärerna känner sig välkomna.  

 

3 Strategin finns att läsa på Västra Götalandsregionens webbsida: 

https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/trafikforsorjningsprogrammet--sa-utvecklas-

kollektivtrafiken/strategi-for-koll-jamlika-villkor/ 
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Fem åtgärdsområden har identifierats, som på olika sätt bidrar till att det 

övergripande målet och att syftet med strategin uppnås. För respektive 

åtgärdsområde finns mål, delmål, indikatorer och för tre av fem åtgärdsområden 

finns även utvecklingsområden beskrivna i strategin.  

Åtgärdsområdena är: 

− Ett fullt tillgängligt prioriterat nät  

− Ett gott bemötande till alla resenärer  

− Resenärerna ska känna sig trygga i kollektivtrafiken  

− Inkluderande kommunikation  

− Strategisk planering för jämlik kollektivtrafik  

Västra Götalandsregionen konstaterar i strategin att den ska verka för att göra det 

möjligt för fler att resa kollektivt genom skäliga anpassningar. Det finns behov av 

att ta hänsyn till många olika faktorer i planeringen av kollektivtrafiken. Detta 

leder ibland till målkonflikter och därför kommer inte allas behov kunna 

tillgodoses men behoven bör beaktas på ett medvetet sätt. 

Strategin omfattar den allmänna regionala kollektivtrafiken, det vill säga den som 

är öppen för alla och inte kräver särskilda tillstånd. Strategin följer 

trafikförsörjningsprogrammets tidshorisont och sträcker sig till år 2020 med 

utblick till 2035. Under nästa programperiod för trafikförsörjningsprogrammet, 

2021 - 2025, kommer strategin att ses över och vid behov revideras.  

Handlingsplanens syfte, mål och avgränsning 

Handlingsplanen syftar till att redovisa hur Västtrafik ska arbeta för att nå målet 

med en kollektivtrafik på jämlika villkor genom att uppnå de mål som Västra 

Götalandsregionen har satt upp i strategin. Handlingsplanen beskriver också hur 

de utpekade utvecklingsbehoven ska omhändertas. Mål, delmål och måltal som 

redovisas i handlingsplanen är tagna ur strategin för kollektivtrafik på jämlika 

villkor.  

Handlingsplanen omfattar samma tidshorisont som den beslutade strategin och 

kommer att revideras när det blir aktuellt att revidera strategin. 

Handlingsplanen begränsas till det arbete som Västtrafik ansvarar för inom de 

utpekade målområdena. Den pekar också ut de områden där en utvecklad 

samverkan krävs för att nå uppsatta mål. Västtrafik har beslutat att 

barnperspektivet skall inkluderas i handlingsplanen och därmed skapas ett ökat 

fokus på barns förutsättningar i kollektivtrafiken.  

En prioritering av arbetsinsatserna kommer att behöva göras då flera av områdena 

är stora, komplexa och kräver breda insatser inom Västtrafiks verksamhet. När 
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prioriteringar görs kan målkonflikter uppstå, vilket gör att allas behov inte alltid 

kan tillgodoses men de behöver beaktas på ett medvetet sätt.  

Ansvar 

Västra Götalandsregionen är ansvarig kollektivtrafikmyndighet och har 

helhetsansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Kollektivtrafiknämnden 

sätter mål och ger uppdrag till Västtrafik, som har ansvar för genomförandet av 

kollektivtrafiken. Strategin avser det som Västra Götalandsregionen råder över. 

Den belyser även områden där det krävs samverkan med andra aktörer, 

exempelvis vägen till och från hållplats som respektive väghållare har ansvar för.  

För åtgärdsområdet Strategisk planering för jämlik kollektivtrafik ansvarar Västra 

Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd. För övriga åtgärdsområden ansvarar 

Västtrafik. Västtrafik tar också ansvar för sitt interna arbete inom åtgärdsområdet 

strategisk planering och definierar de åtgärder som krävs för förbättringar i det 

egna arbetet. Efter en omorganisation har ansvaret för hållplatser och 

bytespunkter/resecentrum flyttats från Västtrafik till Västfastigheter som därmed 

omfattas av handlingsplanen.  

För att uppnå de mål som pekas ut i handlingsplanen krävs engagemang och 

arbete hos många avdelningar och enheter inom Västtrafik. Ansvar för att 

genomföra åtgärder kommer att pekas ut i det fortsatta arbetet med 

handlingsplanen.  

Så här har handlingsplanen tagits fram 

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för Västtrafiks arbete startade under 

våren 2019. Inom de flesta målområdena har dock ett utvecklingsarbete pågått 

redan innan strategin beslutades. I april 2019 redovisades den första uppföljningen 

enligt strategin för en kollektivtrafik på jämlika villkor för Västra Götalands-

regionens kollektivtrafiknämnd. 

Strategin har presenterats och diskuterats i många olika interna forum. Strategin 

har bland annat presenterats under avdelningsdagar för avdelningen Strategisk 

planering och på personaldagar för hela Västtrafiks personal. Vid båda tillfällena 

samlades synpunkter och idéer in via diskussionsgrupper. Strategin har också 

presenterats och diskuterats i Västtrafiks Partnergrupp med representanter för 

partnerföretagen. Västtrafiks Hållbarhetsgrupp har också genomfört workshopar 

för att ta fram åtgärdsförslag.  

Strukturerade intervjuer har genomförts med utvalda personer från åtta olika 

verksamhetsområden inom Västtrafik med fokus på det första åtgärdsområdet Ett 

fullt tillgängligt prioriterat nät. Synpunkter och förslag har tagits tillvara i 

handlingsplanen. 
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Västtrafik har genomfört en genomgång av barnkonventionens 42 artiklar och 

dess relevans för Västtrafik. Inventeringen ska vara ett stöd och en grund för det 

fortsatta arbetet med att inkludera barnets perspektiv i arbetet.  

Målsättningen är att via stöd i Västtrafiks affärsplan och med hjälp av exempelvis 

workshopar hos aktuella områdesledningar, enheter, avdelningar och tvärgrupper 

skapa engagemang och driv i frågorna och på det sättet skapa ett strukturerat och 

medvetet arbetssätt.  

Strategin har också presenterats i ett antal externa forum för att hämta in 

erfarenheter och synpunkter från externa parter i arbetet med handlingsplanen. 

Exempel på sådana forum är Förbundet Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet 

(DHR), Svensk kollektivtrafiks nätverk för trafikplanerare och Göteborgs 

Stadsdelsförvaltningars utvecklingsledare för stadsutveckling.  

Arbetet med extern och intern förankring kommer fortsätta i samband med att 

åtgärderna i handlingsplanen genomförs. 

Västtrafiks ledningsgrupp har diskuterat handlingsplanen och fördelat ansvar för 

åtgärdsområden eller enskilda åtgärder. 
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Åtgärdsområden 

Ett fullt tillgängligt prioriterat nät  

Att hela resekedjan fungerar är något som är viktigt för alla resenärer. För barn, 

äldre och personer med funktionsnedsättning kan detta vara avgörande för att de 

ska kunna och vilja resa med kollektivtrafiken. Bristande tillgänglighet är en 

direkt form av diskriminering. I strategin definieras hela resan som; planera sin 

resa, köpa och använda biljett, vistas och orientera sig på hållplats/bytespunkt, ta 

del av information, ta sig ombord, färdas och ta sig av fordonet. 

Lagstiftningen ställer krav på att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för personer 

med funktionsnedsättning. Enligt kollektivtrafiklagen (2010:1065) ska det i 

trafikförsörjningsprogrammet finnas tidsbestämda mål och åtgärder för 

anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer med 

funktionsnedsättning. De bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga 

för alla resenärer ska också finnas beskrivna. 

Det prioriterade nätet består av alla fordon samt cirka 800 hållplatser och 

bytespunkter med mer än 85 påstigande.  

Vision:  Det prioriterade nätet ska vara fullt tillgängligt enligt beslutade riktlinjer. 

Mål:  Kollektivtrafiken är anpassad för personer med funktionsnedsättning 

Delmål 1 – heltäckande riktlinjer ska finnas 

Delmål 1 Måltal 

2020 finns kompletterande riktlinjer som definierar full 

tillgänglighet för resenärer vad gäller att planera sin 

resa, köpa och använda biljett, vistas och orientera sig 

på hållplats /bytespunkt, ta del av information, ta sig 

ombord, färdas och ta sig av fordonet 

Heltäckande 

riktlinjer skall finnas 

2020 

Nuläge delmål 1: 

En kortfattad beskrivning för att definiera och tydliggöra omfattningen av de olika 

delmomenten i hela resan-perspektivet saknas idag. Definitioner är viktiga 

riktmärken för att besluta vad respektive riktlinje ska omfatta.  

Det finns i dagsläget inga heltäckande riktlinjer hos Västtrafik för Planera sin 

resa, Köpa och använda biljett samt Ta del av information.  

Det finns riktlinjer för fordon, hållplatser och resecentrum vilka bör ses över och 

kompletteras. När det gäller upphandling av busstrafik använder sig Västtrafik av 

branschstandarden Bus Nordic som en basnivå och ställer därmed krav på att alla 

nya bussar som upphandlas av trafikföretagen ska fylla tillgänglighetskraven. 
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Västtrafik ställer högre krav inom vissa områden. I samband med varje 

trafikupphandling ses kravdokumenten över och uppdateras4. Västtrafik arbetar 

med att ta fram Riktlinjer för bussar som utgår från resenärsperspektivet. 

Riktlinjerna ska bidra till ett gott kundbemötande genom att mötet mellan 

ombordpersonal och resenärer underlättas, vilket i sin tur syftar till att leda till en 

ökad trygghet för alla resenärsgrupper. 

För upphandling av nya spårvagnar och tåg har tillgänglighetsanpassningen 

utvecklats i samverkan med fokusgrupper bestående av personer med olika 

funktionsnedsättningar, dock ej några representanter för barn. Erfarenheten från 

detta arbete tas tillvara för att användas för fortsatt utvecklingsarbete för fordon. 

Riktlinjer finns för Vistas och orientera sig på hållplats/bytespunkt5. Västra 

Götalandsregionens riktlinjer för tillgängliga miljöer omfattar dock inte miljöer 

med koppling till kollektivtrafiken. I samband med en omorganisation vid 

årsskiftet 2018/2019 flyttades ansvaret för hållplatser och 

bytespunkter/resecentrum över från Västtrafik till Västfastigheter. Beställar- 

respektive leverantörsrollerna är idag inte tydliga liksom ansvaret för uppföljning 

och lagring och kvalitetssäkring av information. Ansvarsfördelningen måste 

tydliggöras inför arbetet med att uppdatera riktlinjer.  

Strategin för jämlik kollektivtrafik definierar åtta kriterier6 som ska uppfyllas för 

att hållplatser ska anses vara tillgänglighetsanpassade. Uppföljningen sker med 

delvis andra och fler kriterier än de som definieras i strategin. Det finns behov att 

komplettera och samordna riktlinjerna i strategin med kraven för 800-listan.  

Strategin lyfter fram vikten av att berörda resenärsgrupper involveras i 

utvecklingsarbetet för att så långt möjligt möta olika resenärers behov. Detta är 

särskilt viktigt när det gäller riktlinjer som ska styra verksamheten. Västtrafik har 

idag inget systematiskt samarbete med de olika resenärsgrupperna för att 

inkludera dem och föra dialog.   

  

 

4 De upphandlingsdokument som beskriver de krav som gäller resenärer är; Grundkrav på 

fordonsutformning, Resenärsnära fordonsfunktioner, Fordonskrav Trygghet och säkerhet, 

Kundfokus samt Trygghet och säkerhet. 
5 ”Kriterier för funktionshinderanpassning av hållplatser och terminaler” (bilaga 2 till strategin), 

och ”VGR - Tillgängliga och användbara miljöer”  
6 Taktilt ledstråk fram till påstigningspunkt, väderskydd, belysning, information, utrymme för att 

fälla ut ramp och konttrastmarkering utmed kantstöd samt bänk och armstöd/resningshandtag som 

står som ett samlat kriterium. 
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Åtgärder delmål 1 

Ta sig ombord, färdas och ta sig av fordonet -  

befintliga riktlinjer ses över och kompletteras, riktlinjer tas fram för de 

fordonsslag som saknar sådana, inklusive personbilar. 

Vistas och orientera sig på hållplats /bytespunkt - befintliga riktlinjer ses över 

och kompletteras (riktlinjerna ska inkludera alla hållplatser, även kajer, bryggor 

och perronger). 

Planera sin resa - riktlinjer tas fram  

Köpa och använda biljett - riktlinjer tas fram 

Ta del av information - riktlinjer tas fram  

Ett systematiskt arbetssätt tas fram och tillämpas för att föra dialog med berörda 

resenärsgrupper när det gäller utveckling och uppföljning av riktlinjer med 

fokus på äldre, barn och funktionsnedsatta 

 

Delmål 2 – anpassning av prioriterade hållplatser 

Delmål 2 Måltal 

Prioriterade hållplatser med flest påstigande per dygn är 

anpassade för personer med funktionsnedsättning 

800 hållplatser till år 

2020 och därefter 

öka 

Nuläge delmål 2: 

Den så kallade 800-listan omfattar alla hållplatser med mer än 85 påstigande i 

Västra Götalandsregionen. År 2019 omfattar 800-listan 776 av totalt drygt 13 000 

hållplatser. Det finns behov att följa upp antal påstigande och uppdatera listan. I 

samverkan med kommunerna bör en genomgång göras för att komplettera listan 

med hållplatser vid målpunkter som är viktiga trots att de inte uppfyller kriteriet 

om 85 påstigande, exempelvis vårdcentraler och simhallar.  

Enligt Västfastigheter inventerades alla hållplatser på listan under 2017 och någon 

ny inventering har inte skett sedan dess. 800-listan följs upp i en excel-fil som inte 

är kopplad till någon av de databaser där information om hållplatser finns 

registrerade. Det finns ett antal databaser med information om hållplatser som inte 

är, eller kan vara, hopkopplade. De kriterier som beskrivs i strategin stämmer inte 

överens med de kriterier som redovisas i 800-listan. En genomgång av 

tillgänglighetskriterier bör göras för att besluta vad som krävs för att uppnå 

tillgänglighet och vilken utrustning som erbjuder bekvämlighet för alla resenärer. 

En inventering krävs för att säkerställa att informationen i databaser är tillförlitlig 

så att den kan publiceras på webbsidor och i reseplanerare samt delas som öppen 

data. 
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Vid uppföljningen 2019 är 48 % av de prioriterade hållplatserna på 800-listan helt 

anpassade. 490 hållplatser (63 %) saknar endast realtidsinformation. Det framgår 

dock inte av uppföljningen om det finns skriftlig information på hållplatserna 

vilket är baskriteriet för tillgänglighet. På vissa hållplatser är det omöjligt att 

uppfylla alla kriterier, framförallt av utrymmesskäl vilket bör tydliggöras i 

redovisningen. 

Ansvaret för hållplatserna är delat mellan flera parter, bland andra Västtrafik, 

Västfastigheter och väghållarna. Västfastigheter ansvarar för väderskydd och 

bänkar i väderskydden, väghållaren ansvarar för trafiksäkerhet och markytorna 

och Västtrafik ansvarar för realtidsskyltar och tryckt information. Efter den 

omorganisation som ledde till att Västfastigheter tog över ansvaret för hållplatser 

och bytespunkter är ansvarsfördelningen inte helt tydlig. Ett arbete pågår 

2019/2020 för att definiera och tydliggöra ansvar, processer och arbetsuppgifter i 

relationen mellan Västtrafik och Västfastigheter.  

 

Åtgärder delmål 2 

Alla prioriterade hållplatser anpassas för äldre, barn och personer med 

funktionsnedsättning enligt uppdaterade riktlinjer 

Ansvar och uppgifter definieras för respektive organisation för att säkerställa ett 

strukturerat förbättringsarbete. 

En översyn genomförs för att kvalitetssäkra arbetet med 800-listan. 

Säkerställ att kvalitetssäkrad information om tillgänglighet kan tillgängliggöras 

på webb och i reseplanerare 

Definiera kompletterande viktiga målpunkter som ska ingå i det prioriterade 

nätet 

Utökad samverkan mellan alla ansvariga parter 

 

Delmål 3 – anpassning av fordon 

Delmål 3 Måltal 

Samtliga fordon som upphandlas är anpassade enligt 

riktlinjerna 

100 % varje år 

Nuläge delmål 3: 

Vid årsskiftet 2018/2019 var totalt sett 97 % av alla fordon anpassade. Det är 

framförallt de äldsta spårvagnarna som inte är tillgänglighetsanpassade. Den 

första nya M33-spårvagnen testkörs under 2019/2020 och under de kommande 

åren ska de gamla M28-vagnarna fasas ut och bytas mot nya tillgänglighets-

anpassade vagnar. 
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Samtliga fartyg utom postbåten i Fjällbacka är anpassade. Bryggor och kajer har 

dock varierande utformning och standard vilket försvårar tillgängligheten till 

båtarna.   

När det gäller tåg har Trafikverkets standard för plattformshöjd sänkts med 20 

centimeter. Detta innebär att rampen får en alltför brant lutning på vissa äldre tåg 

vilket leder till att tågen inte blir tillgängliga för alla resenärer trots att alla tåg är 

tillgänglighetsanpassade. De gamla tågen kommer att bytas ut succesivt under de 

kommande åren. Cirka hälften av tågen (X11) kommer vara bytta till 2023 och 

resterande tåg (X12 och X14) senast 2026 enligt nuvarande planering. 

 

Åtgärder delmål 3 

Samtliga fordon som upphandlas är anpassade enligt riktlinjerna 

Utred om det är möjligt att hitta anpassningsåtgärder för båtar/kajer/bryggor/ 

tågplattformar som inte är tillgängliga, trots att de trafikeras med 

tillgänglighetsanpassade fordon  

 

Delmål 4 – system för kvalitetsuppföljning 

Delmål 4 Måltal 

Senast 2020 finns system för kvalitetsuppföljning som 

omfattar fordon, hållplatser, ledsagning samt kompetens 

om hur utrustningen fungerar hos personal som möter 

resenärerna 

Skall finnas 2020 

Nuläge delmål 4: 

Kvalitetsuppföljning som omfattar fordon, hållplatser, ledsagning samt kompetens 

hos personal om hur utrustningen fungerar finns delvis idag. Det finns behov av 

att systematisera och utveckla uppföljningen vidare för att möjliggöra en 

systematisk kvalitetshöjning. 

 

Åtgärder delmål 4 

Undersök hur kvalitetsuppföljning sker för ingående delar och vilka system som 

används för uppföljning. Definiera organisation, resurser och behov av 

information för att kvalitetssäkra uppföljningen 

Fortsätt arbetet med en översyn av krav i trafikavtal, avvikelsehantering hos 

externa parter etcetera. 
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Viktiga utvecklingsområden enligt strategin 

1. Tjänster, verktyg, innovation och personlig service som underlättar hela resan 

behöver kontinuerligt utvecklas till större hänsyn till olika resenärsgruppers 

behov. Det gäller till exempel betalning av resan, möjlighet till ledsagning 

samt möjlighet att ta del av information före och under resan. 

Nuläge:  

Västtrafik arbetar kontinuerligt med utveckling av tjänster, verktyg och service. 

Exempelvis har gruppen Skylt och skärm, tillsammans med Synskadades 

Riksförbund, under 2018/2019 undersökt behov och möjligheter att förbättra den 

hörbara trafikinformationen vid hållplatserna. Nästa steg i arbetet är att utreda och 

testa tekniska lösningar innan beslut om eventuella investeringar tas. 

Under 2019 registrerades 782 reshjälpskort som ger färdtjänstberättigade en 

möjlighet att kostnadsfritt ta med sig en person som reshjälp under resan. 

Ett nytt koncept för skyltning av hållplatslägen har testats och introducerats för att 

förbättra informationen och göra stora hållplatser med många hållplatslägen mer 

överblickbara.  

 

Åtgärder utvecklingsområde 1 

Utbilda personal för att skapa förståelse för resenärers behov med fokus på 

äldre, barn och funktionsnedsatta 

Genomför en översyn av kvalitet och utvecklingsbehov för ledsagningen 

Fortsätt påbörjat utvecklingsarbete med information på hållplats, skyltning och 

reshjälpskort etcetera 

Utred möjligheten att införa en tillgänglighetsgaranti och ett 

tillgänglighetsnummer (i likhet med Region Stockholm) 

Se över informationen på webbsidan; språk, pictogram, teckenspråk, 

tillgänglighetsinformation om hållplatser etcetera. Se målområde Inkluderande 

kommunikation 
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2. Arbetet med att inkludera berörda resenärsgrupper och föra dialog när det 

gäller till exempel att ta fram riktlinjer, i upphandling av nya fordon, i 

utveckling av tjänster, verktyg och personlig service behöver utvecklas på ett 

systematiskt sätt. 

Nuläge:  

Västtrafik samverkar med resenärsgrupper i olika sammanhang men det finns 

behov att systematisera och förenkla samverkansformerna för att skapa enkelhet 

och öka möjligheterna att ta tillvara erfarenheter. 

 

Åtgärder utvecklingsområde 2 

Utveckla en systematik och en organisation för samverkan med resenärsgrupper 

med fokus på äldre, barn och funktionsnedsatta 

 

 

3. Listan över prioriterade hållplatser är baserad på antal påstigande, där 

ambitionen är att täcka de största resenärsströmmarna. Det behövs ett 

utvecklingsarbete för att se över vilka hållplatser som kan behöva läggas till 

utifrån att de utgör särskilt viktiga målpunkter, framförallt för äldre, barn och 

funktionsnedsatta. Utifrån ambitionen att hela resan ska fungera är det också 

viktigt att vägen till och från hållplats är fysiskt tillgänglig. En utvecklad 

samverkan med väghållarna är viktig både för att identifiera målpunkterna 

och för att vägen till och från hållplatserna ska vara fysiskt tillgänglig. 

Västtrafik bör verka för att samverkan inom dessa områden sker. 

Nuläge:  

Se delmål 2 ovan 

 

Åtgärder utvecklingsområde 3 

Se delmål 2 ovan 
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Ett gott bemötande till alla resenärer  

Ett gott bemötande är viktigt för att människor ska vilja resa med kollektiv-

trafiken. För vissa är det också en förutsättning för att kunna resa. Med gott 

bemötande avses att möta varje individ med värdighet och efter hens 

förutsättningar. 

Vision: Alla resenärer ska bli väl bemötta av personalen i kollektivtrafiken. 

 

Mål – andelen resenärer som upplever sig som väl bemötta ska öka 

Mål Måltal 

Andelen resenärer som upplever sig väl bemötta i 

kollektivtrafiken ska öka 

Mäts genom 

ombordmätningar på 

fordonen. Samtliga 

parametrar7 ska hålla 

sig över 85 % 

Nuläge: 

Västtrafik har ett högt prioriterat arbetssätt, Kundlöftet, som beskriver hur 

resenären ska uppleva kollektivtrafiken och vad Västtrafik ska göra för att leva 

upp till kundlöftet. I Kundlöftet ingår att resenären alltid ska känna att Västtrafik 

hjälper resenärerna. 

I det löpande arbetet med avtalsuppföljning finns rutiner för omhändertagande av 

kundnöjdhet och kundsynpunkter. Tillsammans med trafikföretagen upprättas 

årligen en affärsutvecklingsplan som inkluderar aktiviteter kopplade till 

kundnöjdhet och kundsynpunkter. 

Ombordmätningar 2019 visar att svaren på två av frågorna (parametrarna) ligger 

över 85 % och två frågor under 85 %. När det gäller förarens/ombordpersonalens 

uppträdande och förarens uppmärksamhet vid avstigning har nöjdheten ökat något 

till 90 respektive 93 % nöjda resenärer. Bedömningen av 

förarens/ombordpersonalens förmåga att svara på frågor ligger på 84 % vilket är 

samma nivå som 2018. Resenärernas nöjdhet vad gäller hur lätt det är att få tag på 

personal har sjunkit från 83 % 2018 till 79 % 2019. Frågeunderlaget för 

ombordmätningarna kommer att uppdateras inför 2020. Frågorna kommer att 

omformulerades vilket innebär att det inte helt går att jämföra resultaten från 2018 

och 2019 med kommande år.  

 

7 Parametrar (dvs frågor i ombordmätningen): Trevligt uppträdande: 93 % ger 4 eller 5 i betyg, 

Uppmärksamhet vid avstigning: 93 % ger 4 eller 5 i betyg, Kan svara på frågor: 85 % ger 4 eller 5 

i betyg, Lätta att få tag på: 80 % ger 4 eller 5 i betyg   
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Ombordmätningar omfattar alla resenärer i åldern 16 år och uppåt. Mätningarna 

omfattar alltså inte barn under 16 år. Ombordmätningarna kan brytas ner på 

åldersgrupper och kön, vilket enbart ger en generell uppfattning om nöjdhet 

ombord. Ombordmätningarna kan alltså inte brytas ner på de övriga fem 

diskrimineringsgrunderna.  

 

Åtgärder  

Ställ kunskapskrav i upphandlingar Se delmål 1 nedan 

Trygghetspersonal ombord på fordon ökar förutsättningar för resenärer att få tag 

på personal. Se målområde Resenärerna ska känna sig trygga i kollektivtrafiken 

 

Delmål 1 – kunskapskrav om gott bemötande 

Delmål 1 Måltal 

Från 2019 ska kunskapskrav om gott bemötande 

utvecklas till att omfatta alla resenärsgrupper i 

upphandlingar där personal som möter kund ingår 

Kunskapskrav finns 

2019 

Nuläge delmål: 

Västtrafik har idag i sina avtal krav på att personal ska ha ett gott bemötande mot 

resenärer. För att ytterligare utveckla resenärens upplevelse arbetar Västtrafik 

tillsammans med sina partnerföretag med Det goda kundmötet. 

I de upphandlingar som genomförts under 2018/2019, och omfattar personal som 

möter kund, har krav på kunskap om gott bemötande ingått. Det finns behov av att 

höja kompetensen hos personalen kring bemötande av resenärer så att alla de sju 

diskrimineringsgrunderna samt barnkonventionen omfattas. Under 2020 fortsätter 

arbetet med att utveckla arbetet för att leda kunddrivet.  

Västtrafik har implementerat ett nytt sätt att samtala i interna medarbetarsamtal 

för att ta upp frågan om hur alla medarbetare ska bidra till att nå mål för 

kundupplevelsen. 

 

Åtgärder delmål 1 

Utveckla Det goda kundmötet till att omfatta bemötande utifrån 

diskrimineringsgrunderna och barnkonventionen 

Ställ kunskapskrav i upphandlingar och säkerställ avtalsuppföljning som 

omfattar alla diskrimineringsgrunder samt barnkonventionen 
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Resenärerna ska känna sig trygga i kollektivtrafiken  

Känslan av otrygghet kan bidra till att användningen av kollektivtrafiken 

begränsas. Trygghet är en upplevd känsla av att ha kontroll över faror, brister och 

funktioner i och i anslutning till kollektivtrafiken. Den upplevda känslan av 

trygghet eller otrygghet kan skilja sig från den faktiska säkerheten. Kvinnor 

känner sig mer otrygga i kollektivtrafiken än män. Personer som uppger att de har 

en funktionsnedsättning känner sig också mer otrygga än andra grupper.8 

Upplevelsen av otrygghet varierar mellan olika platser och tider på dygnet.  

Förutsägbarheten i kollektivtrafiken skapar trygghet för resenärerna. När det sker 

någon form av störning i trafiken skapar det för vissa resenärsgrupper stora 

svårigheter. 

Vision: Alla resenärer ska känna sig trygga i kollektivtrafiken. 

Mål Måltal 

Andelen invånare som känner sig trygga i 

kollektivtrafiken ska öka 

Andelen invånare 

som känner sig 

trygga i 

kollektivtrafiken ska 

öka med 5 

procentenheter till 

2020, och med 13 

procentenheter till 

2035. 

Nuläge 

I Västtrafiks kundlöfte ingår att resenären alltid ska känna sig trygg hos 

Västtrafik. Arbetet för ökad trygghet består av många olika delar, exempelvis 

brottsförebyggande genom kameraövervakning, trygghetsvandringar och 

underhåll. En annan del är trafiksäkerhetssatsningar kopplat till förares 

användning av mobiltelefon under färd, körbeteende, bältesanvändning med mera. 

Ytterligare en del är utformning av resecentra och hållplatser med belysning, 

skötsel, underhåll etcetera samt arbetet med att se till att fordonen är hela och 

rena.  

Under 2019 förstärkte Västtrafik sitt trygghets- och säkerhetsarbete genom att 

anställa en säkerhetschef och skapa en särskild avdelning för trygghets- och 

säkerhetsarbete med specialistkompetens. En operativ arbetsgrupp för säkerhet, 

trygghet och arbetsmiljö (ASTA) där representanter för Västtrafiks partnerföretag 

ingår arbetar för att göra kollektivtrafiken säkrare och tryggare. ASTA har under 

året 2019/2020 övergått till ett säkerhetsråd tillsammans med partnerföretagen.  

 

8 Ur kollektivtrafikbarometerns trygghetsmätning – se text i strategin. 
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2019 svarade 66 % av Västra Götalands invånare att de kände sig trygga när de 

reser med Västtrafik, samma nivå som 2018. Vid ombordmätningar svarar 95 % 

av resenärerna att det känns tryggt att vänta vid hållplatsen och 96 % att de känner 

sig trygga ombord på fordonen.  

För att få mer kunskap kring faktorer som leder till otrygghet har 

Innovationsarenan på Västtrafik genomfört en undersökning under hösten 2019. 

Västtrafik har tillsammans med Göteborg stad och Göteborgs spårvagnar sedan 

gjort en platsanalys över platserna där man har fokuserat på områdets gestaltning 

och sociala kontroll.  

Under året har Västtrafik introducerat möjligheten för förare och tågvärdar hos 

några partnerföretag att använda kroppsburna kameror i tjänst. 

Västtrafik har startat ett utvecklingsarbete för att undersöka om trygghetsvärdar är 

en god väg att gå för att öka tryggheten. Se nedan under utvecklingsområde 1.  

 

Åtgärder 

Fortsatt arbete med trafiksäkerhetssatsningar 

Fortsatt utveckling av trygghetsskapande åtgärder 

Undersök hur barn upplever tryggheten i kollektivtrafiken och vid behov ta 

fram nyckeltal och åtgärder för att öka trygghetskänslan för barn.  

 

 

Viktiga utvecklingsområden enligt strategin 

1. En viktig trygghetsfaktor är närvaron av personal i och kring 

kollektivtrafiken, framför allt under vissa tider på dygnet. Det är också 

kopplat till vissa platser, som kan variera över tid. Behovet av när och var det 

behövs ytterligare närvaro av personal är något som behöver ses över 

kontinuerligt för ökad trygghet.  

 

Nuläge:  

Västtrafik har startat ett utvecklingsarbete för att undersöka om trygghetsvärdar är 

en god väg att gå för att öka tryggheten. Under oktober/november 2019 

genomförde Västtrafik tillsammans med Länsstyrelsen och Polisen ett pilotprojekt 

för att undersöka förutsättningar för, och effekter av trygghetsvärdar i 

kollektivtrafiken. Pilotprojektet gav positiva resultat. Under december 2019 togs 

beslut på att göra en satsning under 2020 med trygghetsvärdar. Förhoppningen är 

att detta sedan blir en del av det ordinarie trygghetsarbetet. 
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Åtgärder utvecklingsområde 1 

Införande av trygghetsvärdar  

Fortsatta arbete med översyner av den fysiska miljön kring hållplatser och 

resecentra i samverkan med väghållare, Västfastigheter och andra aktörer 

Kvalitetsutveckla ledsagningen. Se målområde Ett fullt tillgängligt prioriterat 

nät 

 

 

2. En väl fungerande störningshantering i kollektivtrafiken är viktig för att 

resenärerna ska känna sig trygga. För de med syn- hörsel- och 

rörelsenedsättning samt för dem som har svårt att bearbeta, tolka och 

förmedla information, kan en fungerande och tillgänglig störningshantering 

vara avgörande för resan. Det krävs att störningshanteringen är anpassad 

utifrån deras behov.  

 

Åtgärder utvecklingsområde 2 

Översyn av rutiner, checklistor och utbildningsbehov med fokus på 

tillgänglighet, barn och äldre.  

Utred införande av tillgänglighetsnummer och tillgänglighetsgaranti. Se 

målområde Ett fullt tillgängligt prioriterat nät. 
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Inkluderande kommunikation  

Genom att spegla många olika människor och använda ett normkritiskt perspektiv 

i kommunikationen kan människor känna sig sedda och välkomna i 

kollektivtrafiken. Alla som vill resa med kollektivtrafiken ska kunna tillgodogöra 

sig den information och kommunikation som rör tjänster och service inom 

kollektivtrafiken. Med en enkel och självförklarande kollektivtrafik blir det lättare 

för såväl ovana resenärer som barn och personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar att resa. 

Vision:  Kollektivtrafiken ska uppfattas som enkel och självförklarande och 

resenärerna ska känna sig välkomna. 

 

Mål Måltal 

Resenärerna uppfattar informationen och 

kommunikationen om kollektivtrafik lättbegriplig 

och välkomnande 

En panel med kompetens 

respektive erfarenhet 

inom 

diskrimineringsgrunderna 

och barnkonventionen 

bedömer stickprov av 

informationen som 

lättbegriplig och 

välkomnande. 

Bedömningen ska göras 

vartannat år.  

Nuläge 

I Västtrafiks Kundlöfte ingår att resenären alltid ska känna att hen har den 

kunskap som behövs. 

Västtrafiks kommunikationsarbete är omfattande och sker via en rad olika 

kanaler. Det finns flera initiativ för att göra kommunikationen mer normkritisk 

och inkluderande.  

Det pågår ett löpande arbete för att göra information och olika system mer 

lättförståeliga och tillgängliga för resenärerna så att kollektivtrafiken blir mer 

enkel och självförklarande. Visuell information är alltmer förekommande. Tester 

genomförs på framtaget material och de kommunikationskanaler som finns med 

testpersoner som representerar olika målgrupper.  

På Västtrafiks webbplats och i appen ToGo hittar resenärer information om 

fordonens tillgänglighetsanpassning. Information om tillgängligheten på 

hållplatser saknas, vilket kan göra det omöjligt att planera resan för många med 

funktionsnedsättningar. 
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Ett än mer systematiskt arbetssätt för information och kommunikationen runt 

kollektivtrafiken krävs för att den blir mer inkluderande och lättförståelig för olika 

brukargrupper.  

 

Åtgärder 

Utred behov och utveckla ett systematiskt arbetssätt med information och 

kommunikation med fokus på äldre, barn och funktionsnedsatta (lagkrav, 

riktlinjer, utbildnings-, samverkans-, och informationsbehov) 

Information om resenärers rättigheter tas fram och kommuniceras 

Se över informationen på webbsidan; språk, pictogram, teckenspråk samt hur 

lättillgänglig och lättförståelig kommunikationen är för barn.  

Tillgänglighetsinformation både för fordon och hållplatser på webb och i appar 

säkerställs 

 

 

Delmål – Kommunikation/information utgår från resenärsgruppers olika 
behov med ett normkritiskt förhållningssätt 

 

Delmål Måltal 

Kommunikation/information utgår från 

resenärsgruppers olika behov, med ett normkritiskt 

förhållningssätt 

En systematik ska finns 

för arbetet. En panel med 

kompetens respektive 

erfarenhet inom 

diskrimineringsgrunderna 

bedömer stickprov av 

informationen som 

lättbegriplig och 

välkomnande. 

Bedömningen ska göras 

vartannat år. 

Nuläge 

Västtrafiks inkluderingsgrupp har tagit fram riktlinjer för inkluderande 

bildkommunikation för att säkerställa att bildkommunikationen är icke-

diskriminerande och välkomnande. 

Nya medarbetare som anställs på Västtrafik tar del av en utbildning om 

inkludering och mänskliga rättigheter för att stärka den interna kompetensen.  
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Åtgärder delmål  

Befintliga riktlinjer för normkritisk bildkommunikation kommuniceras och 

tillämpas 

Riktlinjer för inkluderande textkommunikation tas fram, kommuniceras och 

tillämpas 

Resevillkoren ses över utifrån diskrimineringsgrunderna, förtydligas och 

kommuniceras tydligare 

En panel med kompetens respektive erfarenhet inom diskrimineringsgrunderna 

och barns behov genomför en bedömning av informationen som lättbegriplig 

och välkomnande (enligt måltal i strategin, se ovan) 

 

Viktiga utvecklingsbehov enligt strategin 

Det finns behov av att utveckla ett systematiskt arbetssätt för information och 

kommunikationen runt kollektivtrafiken, så att den blir mer inkluderande och 

lättförståelig för olika resenärsgrupper. I det arbetet ingår att se över budskap, 

kanaler och tillvägagångssätt för kommunikation tillsammans med målgrupperna. 

Information om vilka rättigheter resenärerna har i kollektivtrafiken och var de ska 

vända sig om rättigheterna kränks ska också finnas.  

 

Åtgärder utvecklingsområde 

Se åtgärder ovan för målområdet 
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Strategisk planering för jämlik kollektivtrafik  

För att säkerställa att kollektivtrafiken tar hänsyn till olika resenärgruppers behov 

och förutsättningar, är det viktigt att redan tidigt i planeringsskedet beskriva och 

analysera planers eller strategiers sociala konsekvenser för olika grupper. 

Vision: Kollektivtrafiken planeras så att den blir inkluderande och utan 

diskriminering 

 

Mål Måltal 

Sociala konsekvenser beaktas systematiskt i den 

strategiska planeringen av kollektivtrafiken 

100 % 

 

Nuläge 

Västtrafik och Västra Götalandsregionen tar idag hänsyn till olika resenärsgrupper 

i planeringen av kollektivtrafiken. Arbetet med att bedöma sociala konsekvenser i 

strategisk planering behöver göras ur ett helhetsperspektiv och bli mer 

systematiskt. För det behövs strukturer och verktyg.  

 

Åtgärder 

Framtagna modeller utvecklas och tillämpas 

 

 

Delmål – en modell för strukturerat arbete med strategisk planering 

Delmål Måltal 

En modell för strukturerat arbete med social 

konsekvensbedömning finns som verktyg för strategisk 

planering senast under 2019. 

Modell ska finnas 

och användas. 

Nuläge 

Västra Götalandsregionens koncernkontor, kollektivtrafik- och 

infrastrukturavdelningen, har under 2019 testat och utvecklat en modell för att ta 

social hänsyn i strategisk planering av kollektivtrafiken. 

Västtrafiks samhällsplanerare använder en checklista för att säkerställa att hänsyn 

tas till sociala faktorer vid bedömning av detaljplaner. Ett verktyg för att 

säkerställa att social hänsyn tas i förstudier till trafikupphandlingar har tagits fram 

under arbetet med förstudien för Trafik 2022. Verktyget ska tillämpas i 

kommande förstudier.  
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Åtgärder delmål 

Utveckling av modell och verktyg för systematiskt arbete med sociala 

konsekvenser i trafikplaner, förstudier, trafikupphandlingar, 

upphandlingsdokument, avtal och affärsutvecklingsplaner.  

Definiera arbetssätt som eventuellt kan leda till handböcker eller liknande som 

en del av arbetet med att utveckla den interna styrningen  

 

 

Barn 

Barn är en stor resenärsgrupp och Västtrafiks verksamhet har påverkan på barns 

liv. För barn innebär en resa med kollektivtrafiken kontakt med bland annat 

försäljningspunkter, resandeinformation, biljettsystem och förare. Under hela 

resan är det viktigt att hänsyn tagits till inkludering, förståelse, trygghet och 

bemötande av barn. 

FN:s barnkonvention som numer är svensk lag syftar till att ge barn oavsett 

bakgrund rätt att behandlas med respekt och få komma till tals. Konventionen 

sätter huvudfokus på att barnets bästa ska prioriteras i alla åtgärder som gäller 

barn. Strategin bidrar till att stärka barnets rättigheter i kollektivtrafiken genom att 

barnrättsperspektivet ingår i strategins fem åtgärdsområden samt kompletteras 

genom följande mål med tillhörande åtgärder.  

Vision: Kollektivtrafiken ska utformas på ett sätt där barnets perspektiv 

respekteras och beaktas. 

Mål Måltal 

I områden och frågor som rör barn ska barn respekteras 

och inkluderas.  

 

En panel med barn 

med olika bakgrund 

och åldrar, samt 

personer med 

expertkompetens 

inom 

barnkonventionen, 

finns och används 

för att bedöma och 

utveckla 

kommunikation, 

bemötande och 

kollektivtrafiken. 
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Nuläge 

Västtrafik har sedan 2018 två ombud för barnets rättigheter som driver arbetet 

med Barnkonventionen. En inventering har genomförts under 2019 för att bedöma 

Barnkonventionens konsekvenser för Västtrafik. De åtgärdsförslag som 

presenteras här grundar sig på det som framkommit av inventeringen.  

Ett viktigt åtgärdsområde handlar om barns rätt att få sin röst hörd. Inom detta 

område har Västtrafik bland annat medverkat i skolprojektet Framtida transporter 

i samarbete med Universeum där Västtrafik träffar ungdomar i årskurs 7–8 och 

lyssnar till deras tankar och idéer kring kollektivtrafiken.  

Brister kvarstår i dagsläget när det gäller ett systematiskt arbetssätt för att stämma 

av barnets perspektiv med barn i olika åldrar. Det finns behov av att undersöka 

hur barn upplever sin resa med kollektivtrafiken och hur Västtrafik kan utveckla 

rutiner så att åtgärder som underlättar för barn i vår trafik genomförs.  

Barnkonventionen ska ingå i det strategiska arbetet och i styrande dokument där 

barn, som prioriterad grupp, ingår i handlingsplanens olika målområden och 

kompletteras med följande åtgärder. 

 

Åtgärder 

Utveckla rutiner för hur barnets perspektiv tas med i planeringen och 

utvecklandet av kollektivtrafiken 

Vägledning tas fram för hur Västtrafik ska arbeta med barn och hur Västtrafik 

ska tänka då barnets bästa måste vägas mot andra prioriteringar. 

Utveckla upphandlingskrav kopplade till barnets rättigheter som täcker hela 

leveranskedjan och rutiner för uppföljning. 
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Ekonomi 

Handlingsplanen föreslår en mängd åtgärder för att uppnå målen i strategin för 

kollektivtrafik på jämlika villkor. Åtgärdsförslagen kommer att tas vidare för 

planering och prioritering inom Västtrafiks verksamheter, inom ordinarie 

linjeverksamhet och inom förändringsarbetet. Merparten av åtgärderna i 

handlingsplanen är av karaktären förbättringsarbete och systematisering som i 

förlängningen kommer gynna alla Västtrafiks resenärer. I normalfallet ligger detta 

inom ordinarie uppdrag men kan i vissa fall kräva mer omfattande kraftsamlingar. 

Det kommer krävas utredningar av behov och bedömningar av möjligheterna att 

genomföra åtgärderna för att prioritera och definiera vilka resurser som kommer 

krävas när det gäller personal och pengar. Det går därför inte att fastställa en 

summa för att genomföra handlingsplanen i dagsläget. Beslut om prioriteringar 

och finansiering tas enligt ordinarie beslutsordning och inom ramen för 

Västtrafiks budget. 

Expertkostnader 

Att utveckla arbetssätt, riktlinjer, kravställning, metoder, digitala verktyg etcetera 

kan innebära vissa ökade utvecklingskostnader. Under de kommande tre åren 

beräknas juridisk och annan expertkompetens kosta 300 - 600 tusen kronor inom 

arbetet med handlingsplanen, bland annat för att fram riktlinjer för de olika 

delområdena inom hela resan-perspektivet. Eftersom eventuella 

utvecklingsinsatser inte är definierade ännu kommer behov som uppstår hanteras i 

kommande budgetarbeten.  

Nya riktlinjer  

Nya riktlinjer och arbetssätt kan i förlängningen påverka kostnaderna för 

planering och genomförande i de fall riktlinjerna höjer ambitionsnivån. 

Uppdaterade riktlinjer för fordon kan leda till fördyringar i nya trafikavtal. 

Kostnaderna bedöms ingå i det ordinarie arbetet för att förbättra miljöprestanda, 

arbetsmiljö, trafiksäkerhet, tillgänglighet, trygghet, kundbemötande etcetera i 

samband med trafikupphandlingar och affärsutveckling. Utfasning av gamla 

spårvagnar och tåg samt infasning av nya sådana kommer leda till ökad fysisk 

tillgänglighet. Detta kommer innebära ökade investerings- och driftskostnader 

men dessa kostnader ses inte som en direkt följd av denna strategi. 

När det gäller implementering av riktlinjer är det i första hand tillgänglighets-

anpassning av hållplatser och resecentra som innebär investeringskostnader eller 

ökade hyreskostnader. Uppdaterade riktlinjer kan också i vissa fall sänka 

kostnader eftersom det blir tydligt vilka åtgärder som krävs. Exempelvis kan 

tydliga riktlinjer för tillgängligheten på hållplatser visa vilka åtgärder som är 

nödvändiga för att skapa tillgänglighet medan annat, som allmänt ökar kvaliteten 

och komforten för alla resenärer, inte är kravstyrt på samma sätt. Det är 
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nödvändigt att först se över riktlinjer och prioritera åtgärder innan det är möjligt 

att ta fram budget för anpassningsåtgärderna. Medel finns i den regionala 

transportinfrastrukturplanen och kräver kommunal medfinansiering för 

kommunalt vägnät. För nationellt vägnät finansieras väghållaransvaret för 

tillgänglighetsanpassningen av staten via Trafikverket och den nationella 

transportinfrastrukturplanen.  

Inventering av hållplatser 

Det är idag inte möjligt för resenärerna att hitta information om tillgängligheten 

på hållplatserna i Västtrafiks digitala kanaler. För att möjliggöra detta krävs en 

översyn av hur vi lagrar och förmedlar data, men också en inventering av de 

prioriterade hållplatserna för att säkerställa att den information vi förmedlar är 

korrekt. Beroende på tidplan och utförare av inventeringen kan detta generera 

kostnader för Västtrafik. Möjliga lösningar diskuteras i samverkan med 

Västfastigheter och beslut om finansiering kommer tas enligt ordinarie 

beslutsordning inom ramen för Västtrafiks budget. 

Fortsatta arbete med för att öka tryggheten för resenärerna genom översyn av den 

fysiska miljön kring hållplatser och resecentra ska ske i samverkan med 

väghållare, Västfastigheter och andra aktörer. Kostnaderna för eventuella åtgärder 

belastar i första hand väghållare och andra aktörer på platsen.  

Förbättrad kvalitetsuppföljning 

Kvalitetsuppföljning som omfattar exempelvis fordon, hållplatser, ledsagning 

samt kompetens hos personal om hur utrustningen fungerar finns delvis idag. Det 

finns behov av att systematisera och utveckla uppföljningen vidare för att 

möjliggöra en systematisk kvalitetshöjning. Detta arbete bedöms ligga inom det 

ordinarie utvecklingsarbetet och beslut om eventuellt prioritering och finansiering 

tas inom ordinarie beslutsordning och budget. 

Systematiskt arbetssätt för att föra dialog med berörda resenärsgrupper 

Inom olika verksamheter förs dialog med resenärer, potentiella kunder och 

samverkanspartners. Ett systematiskt arbetssätt bör tas fram och tillämpas för att 

förenkla och systematisera dialogen med berörda grupper när det gäller utveckling 

av riktlinjer, tjänster, verktyg etcetera. Skälig ersättning bör utgå till de personer 

som deltar i dessa dialoggrupper och bidrar till Västtrafiks utvecklingsarbete som 

egenexperter.  

Strategin anger att en panel med erfarenhet inom diskrimineringsgrunderna ska 

bedöma hur lättbegriplig informationen/kommunikationen är genom att granska 

stickprov vartannat år. Kostnaden för att genomföra detta beror på storleken av 

gruppen som granskar och om Västtrafik sätter samman en grupp egenexperter 
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eller köper tjänsten genom annan leverantör. Kostnaden bedöms ligga mellan 

30 – 50 tusen kronor per granskning.  

Tjänster, verktyg, innovation 

Tjänster, verktyg, innovation och personlig service som underlättar hela resan 

behöver kontinuerligt utvecklas med hänsyn till olika resenärsgruppers behov.  

Sådant utvecklingsarbete kan delfinansieras genom att söka externa medel för 

forskning och utveckling. Inom Västra Götalandsregionens verksamhet finns 

möjlighet att söka medel för forskning och utveckling. Förslag till 

utvecklingsåtgärder ska utredas och beslutas inom ordinarie beslutsordning. 

Strategin för kollektivtrafik på jämlika villkor pekar särskilt ut behov av 

utveckling inom målområdet trygghet och närvaro av personal i och omkring 

kollektivtrafiken. Västtrafik har genomfört ett pilotprojekt för att införa 

trygghetsvärdar under 2019 och trygghetsvärdarna fortsätter sitt arbete under 2020 

då 12 miljoner kronor är avsatta för året. En fortsättning och ett långsiktigt 

införande av trygghetsvärdar i kollektivtrafiken skulle kunna innebära kostnader 

med cirka 30 miljoner kronor om året. Eventuell medfinansiering från andra parter 

kan sänka kostnaderna. Även en samordning av olika typer av värdskap inom 

Västtrafik kan sänka kostnaden. Beslut om fortsatt finansiering kommer att tas 

enligt Västtrafiks ordinarie beslutsordning och inom ramen för Västtrafiks budget. 

Handlingsplanen föreslår att Västtrafik ska utreda införandet av en 

tillgänglighetsgaranti och ett tillgänglighetsnummer (i likhet med Region 

Stockholm). Kostnaderna för tjänsten uppskattas till 200 - 300 tusen kronor per år. 

Förslaget ska utredas. 

Organisation 

Genomförande av handlingsplan 

Västtrafik har huvudansvar för att omsätta strategins mål i handling när det gäller 

genomförande av åtgärder kopplade till åtgärdsområdena ett till fyra; Ett fullt 

tillgängligt prioriterat nät, Ett gott bemötande för alla resenärer, Resenärerna 

ska känna sig trygga i kollektivtrafiken och Inkluderande kommunikation.  

Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd har huvudansvaret för det femte 

åtgärdsområdet, Strategisk planering för jämlik kollektivtrafik, och tar fram en 

plan för hur de målen ska nås. Västtrafik tar ansvar för sitt interna arbete inom 

åtgärdsområdet strategisk planering och definierar de åtgärder som krävs för 

förbättringar i det egna arbetet.  

Handlingsplanen beskriver åtgärder som i förlängningen kommer generera behov 

av resurser, både när det gäller personal och pengar. Ansvarig för respektive 
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åtgärd ansvarar också för att bedöma eventuella kostnader, föreslå arbetssätt och 

utbildningsbehov för att genomföra åtgärderna samt beskriva vilken samverkan 

som behövs med olika aktörer. Beslut tas enligt ordinarie beslutsordning inom 

Västtrafik. 

Västtrafiks Hållbarhetsgrupp ansvarar för att hålla samman arbetet med de i 

handlingsplanen föreslagna åtgärderna. 

Implementering av åtgärder i organisationen 

Strategins övergripande mål är att kollektivtrafiken ska utformas så att den är 

inkluderande och att resenärerna känner sig välkomna. Det är viktigt att 

organisationen fungerar på ett sådant sätt att framtagna riktlinjer implementeras 

och styr det framtida arbetet. Utveckling av nya tjänster och produkter kräver 

kunskap och engagemang. Detta kan komma att kräva nya arbetssätt i framtiden. 

För vissa åtgärder kan det krävas en tvärfunktionell organisation för att få kraft i 

arbetet. Utvecklingsarbetet och framtida nya arbetssätt kommer att leda till 

utbildningsbehov för att öka kompetensen i organisationen.  

Uppföljning 

Västtrafiks arbete för att uppnå en jämlik kollektivtrafik kräver ett ständigt 

förbättringsarbete. För att uppnå detta krävs ett strukturerat arbete med 

kvalitetsuppföljning. Handlingsplanens åtgärder innebär att ambitionerna höjs när 

det gäller uppföljning och strukturerade arbetssätt.  

Målen i strategin har olika målår angivna, där de långsiktiga målen handlar om att 

succesivt förbättra eller bibehålla en hög nivå. Därtill finns delmål som är mer 

konkreta och rör de närmaste tre åren. Strategin följs upp varje år. En översiktlig 

uppföljning av de kvantitativa målen görs ihop med uppföljningen av 

trafikförsörjningsprogrammet. En separat uppföljning levereras till Västra 

Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd i april varje år. I den uppföljningen 

ingår att redogöra för såväl måluppfyllelse samt arbetet med de utvecklings-

områden som finns definierade i strategin. I strategin definieras hur uppföljningen 

ska ske.I det fortsatta arbetet med handlingsplanen bör ansvariga pekas ut för 

respektive åtgärd. Ansvaret omfattar också uppföljning av arbetet och redovisning 

av resultat. Ansvaret för att sammanställa redovisning av måluppfyllelse till 

kollektivtrafiknämnden ligger hos Västtrafiks Hållbarhetsgrupp. 

Västtrafiks redovisar sitt hållbarhetsarbete i en hållbarhetsredovisning varje år. 

Arbetet för en kollektivtrafik på jämlika villkor är en viktig del av hållbarhets-

arbetet och ingår därför också i det som redovisas i hållbarhetsredovisningen. 

Ansvar för hållbarhetsredovisningen ligger hos Hållbarhetsgruppen inom 

avdelningen Strategisk planering. 
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