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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 2 november 2015 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid
ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
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Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
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Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare

Kc

1

Anmälningsärende:
a)

Direktionsprotokoll 2015 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
(2015/KS0147 106-1)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för upplåtelse av sessionssalen i
Fullmäktigehuset
(19 oktober 2015 i ärende 6/2015)
(2015/KS0053 282-1)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc
KU

3
1

Minnesmärke för veteraner i fredens tjänst.
(2015/KS0466 109-1)

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Access City Award 2016.
(2015/KS0499 730-1)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
M
M
E
E

1
2
1
2

Begäran om markanvisning för kv Präntaren 2.
(2014/KS0384 269-2)

(Bil)

Förvärv av fastigheten Viared 8:13 på Viared Östra.
(2015/KS0595 252-2)

(Bil)

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2016
(2015/KS0679 718-3)

(Bil)

Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola – ett
lyft för kunskap.
(2015/KS0563 614-3)

(Bil)
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SP

1

Svar på motion av Lennart Andreasson (V); Med sikte på
stjärnorna.
(2009/KS0661 317-2)

(Bil)

SP

2

Svar på motion av Ida Legnemark (V); Evenemangsfält i Borås.
(2015/KS0456 216-2)
(Bil)

SP

3

Stråket Göteborg-Borås 2035 – En gemensam målbild för en
hållbar regional struktur.
(2015/KS0625 219-1)

(Bil)

Kc 1 a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)

Kc 2 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

Kc3

BESLUTSFÖRSLAG

Minnesmärke för veteraner i fredens tjänst
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ärendet överlämnas till Kulturnämnden för handläggning.

2015-10-15
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-10-20
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0466 109
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2015-10-05/GB

Programområde: 1
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Dnr 2015/KS0466 109
Ert dnr 2015/KN0134 866

Kulturnämnden

Minnesmärke för veteraner i fredens tjänst
Fredsbaskrarna Sjuhärad har ansökt hos Kommunstyrelsen om att Borås Stad införskaffar ett minnesmärke som placeras på ett lämpligt ställe utomhus i Stadsparken.
Kulturnämnden har i ett yttrande den 24 september 2015 tillstyrkt att ett minnesmärke, genom Borås Konstmuseums försorg, placeras på ett för ceremonier passande
ställe. En förutsättning är att medel beviljas.
Tekniska nämnden har beslutat att anvisa en lämplig plats för ändamålet i Stadsparken.
Stiftelsen H Nelsons donation till Borås Stad har till syfte att använda sin avkastning
till ”stadens verkliga nytta, såsom stensättning m.m.”
Kommunstyrelsen konstaterar att Kulturnämnden, genom Borås Konstmuseums
försorg, lämpligen bör kunna söka finansiering av minnesstenen hos stiftelsen H Nelsons donation och att samordningen av ärendet därför bör överlämnas till Kulturnämnden.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare

Kopia till:
Fredsbaskrarna Sjuhärad
Tekniska nämnden

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Fredsbaskrarna Sjuhärad

1
2

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2012/05/en-minnessten-att-ga-till
http://www.op.se/jamtland/ostersund/stupade-soldater-hedras

YTTRANDE

Handläggare, telefon
Pontus Hammarén, 033-35 76 81

Datum
2015-09-24
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Diarienummer
2015/KN0134 866

Kommunstyrelsen

Yttrande över remissen ”Minnesmärke för
veteraner”
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0466.

Beslut
Under förutsättning att Kommunfullmäktige beviljar medel till stenen tillstyrker
Kulturnämnden remissen att detta minnesmärke, genom Borås Konstmuseums
försorg, placeras på ett för ceremonier passande ställe.

Kulturnämndens yttrande i sin helhet
Ordföranden för Fredsbaskrarna Sjuhärad, Johan Nolén, föreslår att kommunen
införskaffar en minnessten för veteraner som varit i utlandstjänst via Försvarsmakten,
Polisen, Tullverket samt Folke Bernadotteakademien. Minnesstenen föreslås bli
placerad på ett lämpligt ställe i Stadsparken.
Veteraner som via utlandstjänst – emellanåt med det egna livet som insats – skapat
förutsättningar för uppbyggnaden av ett drägligt liv i krigshärjade zoner av världen,
förtjänar att bli ihågkomna.
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

REMISSVAR
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Samhällsbyggnadsnämnden
Anders Engberg

Datum
2015-09-24

Diarienummer
2015/SBF0064

Kommunstyrelsen

Remiss: Minnesmärke för veteraner
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0466

Nämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden avstår ifrån att yttra sig.

Nämndens yttrande
Samhällsbyggnadsnämnden anser att remissen inte ligger inom nämndens
verksamhetsområde och avstår därför ifrån att yttra sig.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Thomas Svensson
Ordförande
Rita Johansson
Förvaltningschef

Sida
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REMISSVAR
Tekniska nämnden
StenAnders Jöne, tel 033-35 76 96

2015-08-26

Dnr 2015/592 341 1

Kommunstyrelsen

Minnesmärke för veteraner
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0466

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar tillstyrka förslaget samt att ge tekniska förvaltningen i
uppdrag att tillsammans med Fredsbaskrarna Sjuhärad utse lämplig plats för minnesmärket för veteraner i Stadsparken.

Tekniska nämndens sammanfattning
Sjuhäradsbor har mycket att vara stolta över vad gäller vår hembygd. En grupp människor som vi bör vara extra stolta över, men som oftast glöms bort, är de veteraner
som har varit i utlandstjänst i Försvarsmakten eller via civila myndigheter såsom exempelvis Polisen, Tullverket samt Folke Bernadotteakademin.
Dessa människor har, allt som oftast med livet som insats, skyddat människors säkerhet och rätt till ett värdigt liv över hela världen. Otaliga pojkar och flickor i olika konfliktzoner har kunnat växa upp med en dräglig livssituation och med möjlighet att gå
till skola tack vare att svenskar har beskyddat dem och de som bygger skolor och infrastruktur samt hjälpt dem på andra sätt.
För detta förtjänar de inte bara ett tack utan även att bli ihågkomna. Och detta börjar
hända mer och mer i Sverige, och det är narturligt att Borås Stad är med i framkant
vad gäller att hedra dessa veteraner.
Sedan några år tillbaka finns en minnessten som sattes upp i Halmstad som är enkel,
men i högsta grad hedrande. Flera sådana här projekt finns på planeringsstadiet och
ett har redan slutförts i Östersund och om detta genomförs i Borås, så kommer
kommunen vara ett lysande exempel och förebild för tusentals veteraner runt om i
Sverige.
Då Borås Stad profilerar sig som en stad med många konstverk torde ett vackert
minnesmärke för veteraner fylla dubbla funktioner, både som utsmyckning samt som
minnesmärke.
Lämpliga utföranden är ett allmänt minnesmärke där ingen nämns och ingen glöms,
gärna i form av en synlig sten, och vid ett vältrafikerat gångstråk, som i Stadsparken,
och med en enkel dedikation som är lätt att känna igen, den nya i Östersund med tre
kronor samt en text täcker väl detta. Lämplig invigningsdag är givetvis Veterandagen,
den 29 maj.
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Sammanfattningsvis är ett sådant här minnesmärken ett i sammanhanget väldigt billigt
sätt att uppmärksamma dessa veteraner, inte minst med tanke på att vi har haft veteraner från Sjuhärad i utlandstjänst i många årtionden utan att de uppmärksammas av
någon kommun i området, vi har i föreningen Fredsbaskrarna Sjuhärad medlemmar
som var ute på den första FN- missionen 1956 i Gaza.

Tekniska nämnden yttrande
Vi ser positivt på er ansökan om en plats i Stadsparken.
TEKNISKA NÄMNDEN

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

Gunnar Isackson

KU 1 a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)
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BESLUTSFÖRSLAG

Begäran om markanvisning för Kv Präntaren 2
AB Bostäder i Borås begärde i april 2014 markanvisning och ändring av detaljplan för del av fastigheten
Norrmalm 1:3 i direkt anslutning till fastigheten Präntaren 2 som ägs av bolaget. Bolaget har undersökt
förutsättningarna för att förtäta området med två punkthus vid Margaretagatan med ca. 80-90 nya
lägenheter.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge skrivelse till AB Bostäder i Borås enligt upprättat förslag.

2015-10-20
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-10-21
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0384 269
Programområde: 2
Handläggare: Jessica Ekberg, tfn 357645
Datum/avdelningschef: 2015-10-07 / Elisabeth Eickhoff
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Dnr 2014/KS0384

Jessica Ekberg 033-357645

AB Bostäder i Borås
Box 407
501 13 Borås

Svar på begäran om markanvisning för Kv
Präntaren 2
Tack för ert intresse att medverka till ökat bostadsbyggande i Borås. Områdets
framtida markanvändning studeras i arbetet med ny översiktsplan. Borås Stad är
därför i dagsläget inte beredd att ta ställning till denna begäran om markanvisning.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Markchef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se
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033-35 32 00
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2014-06-25
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BESLUTSFÖRSLAG

Förvärv av fastigheten Viared 8:13 på Viared Östra
Fastigheten Viared 8:13 är belägen på ”Viared Östra” strax söder om riksväg 40 och intill Viaredsmotet.
Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus och en tomtareal på 3 000 m². Fastigheten är belägen inom
det område där detaljplanearbete pågår i syfte att utöka verksamhetsområdet i anslutning till riksväg 27.
Efter värdering och förhandlingar med fastighetsägaren har ett köpeavtal upprättats där Borås Stad
förvärvar fastigheten för 1 875 000 kr. Byggnaderna på fastigheten kommer att rivas av kommunen och
kostnaden för rivningen bedöms till ca 150 000 - 175 000 kronor. Tillträde och betalning sker 2015-1201.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen köper fastigheten Viared 8:13 för 1 875 000 kr samt att kostnaden för rivning av byggnaderna får belasta
markförvärvskontot

2015-10-20
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-10-21
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0595 252
Programområde: 2
Handläggare: Peter Zettergren, tfn 35 72 94
Datum/avdelningschef: 2015-10-20 / Elisabeth Eickhoff

Mellan Borås Stad, 212000-1561. genom Kommunstyrelsen, 501 80 BORÅS, nedan kallad
kommunen och
, med adressen Kyrkbackaliden 9, 504
94 BORÅS, nedan kallad säljaren,

KÖPEAVTAL
1. Överlåtelseförklaring
Säljaren överlåter genom försäljning till kommunen fastigheten Borås Viared 8:13. Fastigheten
överlåtes fri från samtliga eventuella penninginteckningar och/eller övriga eventuella
skuldförbindelser.
2. Köpeskilling
Köpeskillingen är enmiljonåttahundrasjuttiofemtusen (1 875 000) kronor.
3. Betalning
Köpeskillingen skall betalas senast 2015-12-01. Köpeskillingen skall insättas på säljarens konto
i Swedbank Sjuhärad.
4. Tillträde
Fastigheten säljs, under förutsättning av Kommunstyrelsens godkännande enligt punkt 16 nedan,
med tillträde enligt överenskommelse, dock senast 2015-12-01. Äganderätten till fastigheten
övergår på kommunen först på tillträdesdagen. Lagfart får inte sökas förrän köpebrev har
utfärdats.
5. Inteckningar
Säljaren garanterar att fastigheten vid tillträdet inte är intecknat till högre belopp än vad som
framgår av fastighetsregistret, se bilaga 1. Säljaren skall lösa eventuella lån och pantbrev skall
överlämnas till kommunen på tillträdesdagen. I övrigt garanterar säljaren att inte andra
gravationer (servitut, nyttjanderätter etc.) belastar fastigheten än de som finns redovisade i
fastighetsregistret.
Om ett pantbrev saknas vid förvärvet har kommunen rätt att hålla inne ett belopp som motsvarar
inteckningen. Säljaren bekostar och ombesörjer dödning av pantbrev.
6. Kommunala fastighetsavgiften
Såsom lagfaren ägare till fastigheterna den 1 januari 2015 betalar säljaren den kommunala
fastighetsavgiften för fastigheterna för hela 2015. Därefter betalar kommunen motsvarande
kostnader.
7. Övriga utgifter för fastigheterna
Säljaren skall fram till och med tillträdesdagen betala samtliga övriga kostnader för fastigheten.
Övriga utgifter för fastigheten för tiden efter tillträdesdagen betalas av kommunen.
8. Försäkringar
Säljaren förbinder sig att hålla fastigheten fullvärdesförsäkrad till och med tillträdesdagen.

9. Faran för fastigheten
Säljaren står för faran att fastigheten av våda skadas eller försämras mellan avtalsdagen och
tidpunkten för kommunens tillträde. Faran ligger på kommunen, om fastigheten ej tillträtts på
grund av dröjsmål.
10. Lagfart och fastighetsbildning
Kostnad för lagfart och fastighetsbildning betalas av kommunen.
11. Lånekostnader
Parterna är medvetna om att det normalt är förenat med kostnader att lösa lån som belastar
fastigheten och att denna kostnad inte går att fastställa före lösendagen. Kostnader vid lösen av
säljarens lån betalas av säljaren.
12. Överlämnande av handlingar
Sedan köpeskillingen till fullo erlagts i enlighet med villkoren i detta kontrakt skall säljaren till
kommunen, för kommunens undertecknande, överlämna kvitterat köpebrev avseende fastigheten
samt övriga för lagfarts vinnande erforderliga handlingar.
13. Fastigheternas skick
På tillträdesdagen skall det aktuella området, inklusive bostadsbyggnaden, vara väl städat och
avröjt från all lös egendom. Lös egendom som inte är bortforslad på tillträdesdagen tillfaller
kommunen.
Fastigheten överlåtes i befintligt och av kommunen besiktigat och godkänt skick. Kommunen
avstår med bindande verkan från alla eventuella anspråk mot säljaren på grund av dolda eller
synliga fel och brister inom fastigheten.
Säljaren förbinder sig att från och med undertecknandet av köpeavtalet ej företaga eller underlåta
något som kan minska fastigheternas värde.
14. Ersättning från Trafikverket
Ersättningen för det intrång Trafikverket gjort i fastigheten vid anläggandet av ”nya rv 27” ska
tillfalla kommunen.
15. Kommunens skyldighet
Från och med tillträdesdagen övertar kommunen säljarens skyldighet enligt alla för fastighetens
behöriga skötsel träffade avtal, vilka kommunen tagit del av, såsom rörande renhållning, leverans
av vatten, elektricitet allt i den mån dessa avtal inte kan sägas upp att upphöra nämnda dag.
16. Giltighet
Avtalet är för sin giltighet beroende av att det godkänns av Kommunstyrelsen i Borås Stad
genom beslut som vinner laga kraft. Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att detta
villkor inte uppfylls, skall ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part. Erlagd köpeskilling
återbetalas då till kommunen utan ränta.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav kommunen och säljaren tagit var sitt.
Borås 2015-

Borås 2015-

Borås Stad
Kommunstyrelsen

Säljaren

__________________________
Ulf Olsson

__________________________

Kommunstyrelsens ordförande

Dödsbodelägare

__________________________
Elisabeth Eickhoff

__________________________

Markchef

Dödsbodelägare

__________________________
Dödsbodelägare

__________________________
Dödsbodelägare

Kommunens namnteckning bevittnas:

Säljarens namnteckning bevittnas:

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________
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Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2016
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ersättning till enskild pedagogisk omsorg fastställs att gälla fr o m den 1 januari 2016.

2015-10-20
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0679 718
Programområde: 3
Handläggare: Lena Frygne, tfn 033-35 58 50
Datum/avdelningschef: 2015-10-20, Christer Johansson
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Dnr 2015/KS0679

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Lena Frygne

Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Familjedaghemmet Aran
Christella barnomsorg
Ströms slott

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg
2016
Skollagen innehåller bestämmelser om ersättning till enskild pedagogisk omsorg.
Kommunfullmäktige tog beslut om principer för bidragsberäkning den 11 juni 2009.
Reglerna tillämpas fr o m kalenderåret 2010. Kommunstyrelsen kan besluta om ersättningarnas storlek under förutsättning att några principiella förändringar inte görs.
2016 års ersättningar har beräknats utifrån antagna principer. Ersättningen består av
en lönedel och en omkostnadsdel. Lönedelen har beräknats utifrån 2016 års förväntade medellön enligt kommunens dagbarnvårdaravtal. Omkostnadsdelen är en schablon enligt Skatteverkets meddelande, SKV M 2012:20, som ska täcka alla omkostnader för mat, aktiviteter och slitage av möbler och övrig inredning.
Ersättningarna gäller fr o m den 1 januari 2016.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd

Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg
Reviderad av Kommunstyrelsen 2015-11-02
Gäller fr.o.m. 2016-01-01
1.
Tillämpningsområde
Ersättningen utgår till huvudman som är godkänd att bedriva enskild pedagogisk omsorg i Borås
Stad.
2.
Ersättning
Ersättningen beräknas per barn och utgår för varje månad under året som respektive barn är
inskrivet i den pedagogiska omsorgen.
Ersättningen grundas på barnets ålder och schemalagda omsorgstid. Fr. o. m. den månad barnet
fyller 3 år hör det till åldersgruppen 3-5 år, fr. o. m. den månad barnet fyller 6 år hör det till
åldersgruppen 6-9 år och fr. o m. den månad barnet fyller 10 år hör det till åldersgruppen 10-12
år.
Omsorg
tim/vecka
-15
16-30
31-40
41-

1-2 år
3 089
6 178
9 266
12 355

3-5 år
1 980
3 960
5 940
7 920

6-9 år
1 114
2 228
3 342
4 456

kr/mån
10-12 år
613
1 226
1 839
2 452

Ersättning utgår även för egna barn, om minst lika många andra barn från annan familj tas emot.
För det första barnet i familjen utgår ersättning utifrån den längsta vistelsetiden som barn från
annan familj har. För det andra barnet i familjen utgår ersättning utifrån den näst längsta
vistelsetiden som barn från annan familj har, o s v.
Ersättning för första respektive månaden betalas ut med 1/30 av månadsersättningen per dag fr o
m den dag omsorgen börjar t o m sista dag.
3.
Allmän förskola
Enligt skollagen erbjuds alla barn plats i förskola fr. o. m. höstterminen det år de fyller 3 år. Om
något barn i den pedagogiska omsorgen, oavsett om barnet tillhör egna familjen eller annan
familj, deltar i allmän förskola skall den tid som barnet vistas i förskolan avräknas den
schemalagda tiden.
4.
Ersättning vid lovdagsomsorg
Vid lovdagsomsorg utgår ersättning för faktisk närvarotid.
5.
Tolkning och tillämpning
Kommunstyrelsen beslutar om tillämpningsföreskrifter för ersättningen till enskild pedagogisk
omsorg.
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Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap
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Utbildningsdepartementet
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Departementspromemorian
En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för kunskap
Yrkeshögskolan orienterar sig idag mot att möta kortsiktiga arbetsmarknadsbehov,
och blir därför föremål för ständig omprövning. Detta leder till osäkerhet för individuella utbildningars framtid. Rubricerad promemorian ämnar ge Yrkeshögskolan möjlighet att möta arbetsmarknadsbehov över en längre tidshorisont än idag.
För att bedöma yrkeshögskoleutbildningars kvalitet på ett bättre sätt finns förslag i
promemorian på hur tillsyn och kvalitetsgranskning skall utvecklas. Syftet är bland
annat att det goda förtroendet för utbildningsformen från studerande och arbetsliv
ska upprätthållas.
I promemorian framgår även förslag på förändring som ska ge yrkeshögskoleutbildningar en utökad förutsägbarhet vad gäller förkunskapskrav.
Förslagen i promemorian En stärkt yrkeshögskola syftar till att yrkeshögskolan ska
ges bättre förutsättningar att fungera som ett led i yrkesutbildningssystemet och att
samhällets och arbetslivets behov av kompetens tillgodoses på kort och lång sikt.
Borås Stad finner att föreslagna förändringar leder till positiv utveckling av Yrkeshögskolan. Förändringarna ger bättre förutsättningar för utbildningsanordnare, underlättar samarbetet med arbetslivet samt är gynnsamma för de studerande.
Borås Stad tillstyrker departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för
kunskap.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
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POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

REMISSVAR
2015-09-22

1 (4)
2015/UN0165

Sirpa Heikkilä
Tel. 033-35 77 75
Kommunstyrelsen

Departementspromemorian En stärkt
yrkeshögskola – ett lyft för kunskap
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0563

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Utbildningsnämnden tillstyrker departementspromemorian En stärkt
yrkeshögskola – ett lyft för kunskap.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Förslagen i promemorian En stärkt yrkeshögskola syftar till att yrkeshögskolan
ska ges bättre förutsättningar att fungera som ett led i yrkesutbildningssystemet
och att samhällets och arbetslivets behov av kompetens tillgodoses på kort och
lång sikt.
Utbildningsnämnden finner att föreslagna förändringar leder till positiv
utveckling av Yrkeshögskolan. Förändringarna ger bättre förutsättningar för
utbildningsanordnare, underlättar samarbetet med arbetslivet samt är
gynnsamma för de studerande. Utbildningsnämnden tillstyrker departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap
Nämndens yttrande i sin helhet
Promemorian En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap har utarbetats inom
Utbildningsdepartementet.
Förslagen som presenteras är ett led i en fortsatt utveckling av yrkeshögskolan
och lämnas med utgångspunkter i nya kunskapslyft. Syftet är att yrkeshögskolan
ska få bättre förutsättningar att kunna tillgodose samhällets och arbetslivets
behov av kompetens på kort och lång sikt.
Nedan följer en sammanfattning av förslagen. Framställningen följer
rubriksättningen i promemorian.
Utbildningar kontinuitet och långsiktighet
Nuvarande ordning: Myndigheten för yrkeshögskolan kan i ett och samma beslut
bevilja stöd för två omgångar av en två år lång utbildning beviljas.
Förslag: Beslut om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan som huvudregel
ska omfatta tre utbildningsomgångar. Färre omgångar kan också förekomma om
svårighet föreligger att bedöma behovets omfattning. Fler omgångar, upp till
fem, kan beviljas om arbetsmarknadens behov av utbildningar är långsiktigt.
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De ändrade bestämmelserna ger yrkeshögskolan förutsättningar att bli ett led i
samhällets yrkesutbildningssystem samt att kvaliteten gynnas av kontinuitet och
långsiktighet.
Anordnarens kompetens att bedriva utbildning
Förslag: Yrkeshögskolan ska förknippas med hög kvalitet och
arbetsmarknadsrelevans. Därför ska anordnaren ha den kompetens som krävs
inom avsett yrkesområde för att få anordna utbildning inom yrkeshögskolan.
Lärande i arbete är utmärkande för yrkeshögskolan
Nuvarande ordning: Yrkeshögskolans utbildningar är nära kopplade till
arbetslivet och studenternas möjlighet till arbete är nära sammankopplat med att
de får lärande i arbete på en arbetsplats, (LIA), av hög kvalitet. LIA ingår alltid i
utbildningar som avslutas med kvalificerad yrkeshögskoleexamen.
Förslag: Ansvarig utbildningsanordnare ska se till att LIA-platser finns om sådant
lärande ingår i utbildningen.
Fristående kurser ska kunna erbjudas
Förslag: Myndigheten för högskolan föreslås få i uppdrag att undersöka hur
fristående kurser ska kunna ingå i yrkeshögskolans ordinarie utbud för att
erbjuda studerande möjlighet att delta i enstaka kurser.
Yrkeshögskoleutbildningar ska ha en utifrån arbetslivets behov lämplig
regional eller nationell placering
Nuvarande ordning: Förutsättningen för att en utbildning ska få ingå i
yrkeshögskolan är att den har en från samhällssynpunkt lämplig regional
placering.
Förslag: Myndigheten för yrkeshögskolan ska särskilt ta hänsyn till i vilken grad
en utbildning har en utifrån arbetslivets behov lämplig regional eller nationell
placering. Nationella eller andra tungt vägande skäl för att förlägga en utbildning
till en särskild plats.
Alla statliga myndigheter ska kunna anordna utbildningar inom
yrkeshögskolan
Nuvarande ordning: Vissa samhällsviktiga eftergymnasiala yrkesutbildningar
bedrivs av andra statliga myndigheter än statliga universitet och högskolor.
Förslag: Genom att ingå i yrkeshögskolan kan sådana utbildningar få en
anknytning till det offentliga utbildningssystemet och därmed blir de inte bara
rent myndighetsspecifika. Utbildningar inom yrkeshögskolan föreslås därför få
anordnas även av andra myndigheter än statliga universitet och högskolor.
Främja internationellt samarbete
Förslag: Myndigheten för yrkeshögskolan får i uppdrag att främja internationella
samarbeten inom yrkeshögskolan genom att informera utbildningsanordnare om
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möjligheter till sådana samarbeten när det gäller yrkeshögskolan och stödja dem i
samarbetena.
Tillträde till utbildning i yrkeshögskolan
Förslag: Behörighetsgivande förutbildningar ska få erbjudas i anslutning till alla
yrkeshögskoleutbildningar, om det finns brist på behöriga sökande och det
behövs arbetskraft med sådan kompetens som yrkeshögskoleutbildningen syftar
till. Förutbildningarna ska få erbjudas på gymnasial nivå.
Myndigheten för yrkeshögskolan ska få i uppdrag att utreda och föreslå hur
enhetligare förkunskapskrav för yrkeshögskoleutbildningar kan se ut och införas.
Tillsyn och kvalitetsgranskning
Nuvarande ordning: Myndigheten för yrkeshögskolan bedriver tillsyn av
utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan och gör tematiska
kvalitetsgranskningar.
Förslag: För att det ska bli tydligare vad utbildningsanordnare kan förvänta sig av
tillsynen ska i förordningen om yrkeshögskolan införas en definition av vad som
avses med tillsyn. Myndigheten ska inom ramen för tillsynen lämna råd och
vägledning till utbildningsanordnarna. Resultat ska publiceras för varje granskad
utbildning.
Kvalitetsgranskningar ska fortsatt göras men genomförandet ska ske utifrån
kvalitetskriterier som Myndigheten för yrkeshögskolan bemyndigas att meddela
föreskrifter om.
Tillsynen och kvalitetgranskningen ska avse enskilda utbildningar.
Högre krav för yrkeshögskoleexamen
Nuvarande ordning: Examensarbete ingår i utbildningar som får avslutas med en
kvalificerad yrkeshögskoleexamen.
Förslag: Ett självständigt arbete (examensarbete) ska ingå även i utbildningar
som får avslutas med en yrkeshögskoleexamen i syfte att säkerställa att
utbildningar inom yrkeshögskolan håller en eftergymnasial nivå.
I ledningsgruppen för en utbildning inom YH ska alltid ingå minst en företrädare
för skolväsendet som kan bidra till att utbildningen håller den förutsatta bredare
eller högre nivån i förhållande till de gymnasiala utbildningarna.
Ikraftträdande
För att föreslagna ändringar ska kunna genomföras behöver ändringar göras i
olika regeldokument, vilka i vissa fall kräver riksdagsberedning. Detta medför att
ikraftträdandet sker vid olika tidpunkter. Övergångsbestämmelser för äldre
utbildningar kommer att tillämpas.
Nämndens yttrande
Utbildningsnämnden finner att föreslagna förändringar leder till positiv
utveckling av Yrkeshögskolan. Förändringarna ger bättre förutsättningar för
utbildningsanordnare, underlättar samarbetet med arbetslivet samt är
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gynnsamma för de studerande. Utbildningsnämnden tillstyrker departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte medföra några ekologiska konsekvenser för Borås stad.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser för Borås stad.
Borås 2025 Socialt perspektiv

Ärendet bedöms inte medföra några sociala konsekvenser för Borås stad.

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Helene Sandberg
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef
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Svar på motion av Lennart Andreasson (V)
Med sikte på stjärnorna
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta program med normer och regler för utomhusbelysning och placering
av ljusramper för reklamändamål i enlighet med motionen.
Samt i övrigt bifalla motionen.
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Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Kommunfullmäktige

Svar på motion av Lennart Andreasson (V):
Med sikte på stjärnorna
Lennart Andreasson (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15
oktober 2009 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att kommunen utarbetar ett program med normer och regler
för utomhusbelysning och placering av ljusramper för reklamändamål.
Motionen har under år 2012 varit remitterad till samtliga nämnder och bolag
utom Revisorskollegiet, samt remitterad till Ungdomsrådet. Sedan dess har hållits
ett nyval så nämndernas sammansättning har förändrats sedan dess. De motiv
som framkommit kan dock användas för att bedöma beslut om motionen.
Inkomna remissvar, se bilaga med sammanställning av inkomna remissvar,
resulterade i att 6 tillstyrkte, 3 avstyrkte, 1 ansåg motionen besvarad och övriga
instanser har ej svarat eller har avstått från yttrande.
Fritids- och folkhälsonämnden ansåg motionen besvarad eftersom det av
Samhällsbyggnadsnämnden redan 2011 fastslagits Riktlinjer för stadsmiljön.
Tekniska nämnden, Stadsdelsnämnd Öster och Borås Stads ungdomsråd
avstyrkte motionen med hänvisning till att regler redan finns.
Kulturnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Sociala omsorgsnämnden,
Stadsdelsnämnd Norr, Stadsdelsnämnd Väster samt Lokalförsörjningsnämnden
tillstyrkte. Miljö- och konsumentnämnden såg positivt på en policy för
utomhusbelysning och ljusramper för reklamändamål, vilket kan vara ett stöd vid
detaljplanering, bygglovgivning och tillsyn vid klagomål på störning från
belysning. Nämnden tyckte att Samhällsbyggnadsnämnden ska få ett uppdrag att
ta fram ett förslag. Stadsdelsnämnd Väster ansåg att de finns behov av
komplettering av de riktlinjer för stadsmiljön som Samhällsbyggnadsnämnden
antog 2011. Komplettering bör ske med regler och information om hur
belysning utformas för att undvika ljusförorening. Lokalförsörjningsnämnden
ansåg att ljusföroreningar kan orsaka ett flertal problem av miljö och estetisk art,
samt att utarbeta program med normer och regler för utomhusbelysning och
placering av ljusramper för reklamändamål.
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Kommunstyrelsen anser att det bör vara ett delat ansvar att påtala behov av
ändrade regler, men att det behöver vara en sammanhållande nämnds uppdrag,
tex Samhällsbyggnadsnämnden, att kontinuerligt följa upp behov av att
komplettera regler (tex Riktlinjer för stadsmiljön) vad gäller hur belysning kan
utformas för att undvika ljusförorening.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta program med normer och regler för
utomhusbelysning och placering av ljusramper för reklamändamål i enlighet med motionen,
Samt i övrigt bifalla motionen.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef Strategisk samhällsplanering

Motion med sikte på stjärnorna.

Det är en mycket viktig del av vår kultur att se stjärnorna. Värden ändras när mörkret faller!
Nästan alla religioner är förbundna med himlen. Det räcker inte att se stjärnorna på Internet
och i tidningarna. Alla människor, särskilt barn, ska ha en möjlighet att se Vintergatan.
Jenik Hollan, Copernicusobservatoriet i Brno
99 % av västra Europas befolkning kan inte se en riktig stjärnhimmel. Över hälften kan aldrig
se Vintergatan. Orsaken till detta är det som forskarna kallar ”ljusförorening”, vilket rör
framför allt företeelser som uppåtriktat och sidriktat ljus.
Ljusförorening förorsakar ett flertal problem:
 belysning stör ekologiska system. Vetenskapliga belägg finns för hur insekter,
fåglar och groddjur störs av missriktat och missbrukat ljus.
 Den allt ymnigare belysningen medför onödig energiförbrukning.
 Ljusförorening är i vissa fall en säkerhetsrisk. Människor blir bländade i t ex
trafiken. Ljusförorening kan även framkalla ökad stress.
 Ljusförorening stör människors nattsömn.
 Ljusföroreningar berör och hotar miljöer och estetiska värden, sidriktat och
uppåtriktat ljus är påträngande och inkräktande företeelser i stadsbild och livsmiljö.
Eftersom fenomenet ljusförorening existerar även i Borås, finns det anledning att ta itu med
problematiken. Vi behöver ha regler för hur utomhusbelysning ska utformas för att i
möjligaste mån försköna staden och undvika de negativa konsekvenser som beskrivs ovan. Vi
har även en trend med alltfler ljustavlor med reklambudskap. Dessa står ofta placerade intill
stora genomfartleder och stjäl uppmärksamhet från bilisterna samtidigt som de står för en
visuell nedsmutsning av stadsmiljön.
Med anledning av ovanstående föreslår jag:
-

att kommunen utarbetar ett program med normer och regler för utomhusbelysning och
placering av ljusramper för reklamändamål.

Borås den 9 oktober 2009
Lennart Andreasson ( V )
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Nämndernas och bolagens yttranden i sammanfattning angående Motion med sikte på stjärnorna
Arbetslivsnämnden
Avstår från yttrande.
Fritids- och folkhälsonämnden
Anser motionen besvarad i och med att Samhällsbyggnadsnämnden den 9 juni
2011 fastslagit Riktlinjer för Stadsmiljön. Nämnden poängterar trygghetsaspekten
för de människor som vistas utomhus efter mörkrets intrång, men avråder från att
ta fram ytterligare dokument som hanterar samma fråga.
Kulturnämnden
Tillstyrker. Delar motionärens syn på den s k ljusföroreningens negativa
konsekvenser. Anser att belysningsprogram för Borås Stad ska utarbetas med sund
användning av ljus, samt innehålla förslag på ljussättning ur trygghetssynpunkt och
även på platser, objekt och miljöer som staden av estetiska skäl särskilt vill lyfta
fram.
Lokalförsörjningsnämnden
Tillstyrker. Nämnden anser att ljusföroreningar kan orsaka ett flertal problem av
miljö och estetisk art, samt att utarbeta program med normer och regler för
utomhusbelysning och placering av ljusramper för reklamändamål.
Miljö- och konsumentnämnden
Ser positivt på en policy för utomhusbelysning och ljusramper för reklamändamål.
Den kan vara ett stöd vid detaljplanering, bygglovprövning och tillsyn vid klagomål
på störningar från belysning. Tycker att Samhällsbyggnadsnämnden ska få ett
uppdrag att ta fram ett förslag. (Svaret tolkas som tillstyrkan.)
Samhällsbyggnadsnämnden
Har ej avgivit yttrande.
Servicenämnden
Avstår från yttrande.
Sociala omsorgsnämnden
Tillstyrker. Bra att ett program med normer för utomhusbelysning och placering
av ljusramper för reklamändamål tas fram.
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Stadsdelsnämnden Norr
Tillstyrker. Hänvisar till nya Plan- och bygglagen som gäller från 2011 i vilken bl a
framgår lovplikt vid hälso- och miljörisker som t ex bländningsrisker eller andra
störningar. Nämnden framhåller även Miljöbalkens krav på samråd, främst vid
större projekt. Samråd sker mellan Samhällsbyggnadsförvalning, fastighetsägare,
Miljöförvalning och i vissa fall Trafikverket. Nämnden anser det positivt med ett
program eller annat styrdokument för utomhusbelysning och ljusramper för
reklamändamål och menar att frågan om vilken typ av styrdokument som passar
bäst att ta fram bör diskuteras med Stadskansliet, Kvalitet och utveckling samt
Informaionsenheten.
Reservation från minoritetsgruppen
Motionen avstyrks.
Stadsdelsnämnden Väster
Tillstyrker förslaget om att Borås Stad utformar regler och information om hur
man undviker ljusförorening. Påpekar att Samhällsbyggnadsnämnden 2011 antog
riktlinjer för stadsmiljön, i vilken ingår riktlinjer för stadens belysning samt stadens
skyltar, men att det finns behov av komplettering med regler och information om
hur belysning utformas för att undvika ljusförorening. Upplyser om att det i fall
där det kan vara störande krävs bygglov för reklamskyltning.
Reservation från minoritetsgruppen
Motionen avstyrks.
Stadsdelsnämnden Öster
Avstyrker motionen mot bakgrund att Samhällsbyggnadsnämnden i ett tidigare
beslut fastställt riktlinjer för stadens belysning och ljusmiljöer som
överensstämmer med motionärens förslag.
Reservation från minoritetsgruppen
Motionen tillstyrks.
Tekniska nämnden
Gatubelysning omfattas redan idag av ett regelverk och ytterligare regler erfordras
ej och avstyrker därför motionen.
Reservation från minoritetsgruppen
Riktlinjer kan behövas för LED-skyltar, ljusramper och effektbelysning varför
motionen tillstyrkes till denna del. Riktlinjer kan inrymmas i stadsmiljöprogrammet
och tillämpas vid bygglovgivning.
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Utbildningsnämnden
Avstår från yttrande.
BoråsBorås AB
Avstår från yttrande.
Borås Djurpark AB
Har ej avgivit yttrande.
Borås Elnät AB
Har ej avgivit yttrande.
Borås Energi och Miljö AB
Har ej avgivit yttrande.
Borås kommuns Parkerings AB
Har ej avgivit yttrande.
Borås Lokaltrafik AB
Avstår från yttrande.
AB Bostäder
Avstår från yttrande.
Upplyser om att bolagets utomhusbelysning de senaste åren förnyats i flera
bostadsområden med inriktning på både bättre belysning ur trygghetssynpunkt och
på mer energieffektiv belysning.
Fristadbostäder AB
Har ej avgivit yttrande.
Industribyggnader i Borås AB
Har ej avgivit yttrande.
AB Sandhultsbostäder
Har ej avgivit yttrande.
AB Toarpshus
Har ej avgivit yttrande.
Viskaforshem AB
Har ej avgivit yttrande.
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REMISSAMMANSTÄLLNING
2012-06-25

2009/KS0661 317

Samhällsplanering
Monica Lindqvist, tfn 033-35 73 22

Borås Stads Ungdomsråd
Avstyrker motionen, med hänvisning till Borås Stads riktlinjer för stadsmiljön som
antagits i juni 2011, vilken beskriver hur stadens ljussättning, golv eller
uteserveringar ska se ut. Ungdomsrådet ser det positivt att det finns riktlinjer för
effektiv användning av utomhusbelysning.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Har ej avgivit yttrande.
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SP2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Ida Legnemark (V):
Evenemangsfält i Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda behovet av evenemangsfält.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att vid behov utreda lämplig placering av evenemangsfält.

2015-10-20
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-10-21
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0456 216
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2015-10-08 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2015-11-02

Dnr 2015/KS0456 216

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Monica Lindqvist
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Ida Legnemark (V):
Evenemangsfält i Borås
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att behovet av ett evenemangsfält utreds, samt att möjlig placering av ett evenemangsfält utreds.
Kommunstyrelsen erfar att frågor kring evenemang engagerar BoråsBorås.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles.
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda behovet av evenemangsfält.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att vid behov utreda lämplig placering av evenemangsfält.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Motion
Evenemangsfält i Borås
Besöksnäringen blir en allt viktigare del av ekonomin. I Borås lockar exempelvis
djurparken årligen många turister, men de senaste åren har också stora
evenemang lokaliserats till Borås, vilket inneburit många nya besökare i staden.
Större tillställningar som SM‐veckan och O‐ringen lyfter Borås som idrotts‐ och
evenemangsstad, men innebär också viktiga ekonomiska intäkter.
Inför O‐ringen har ett fält iordningsställts för att möjliggöra byggandet av O‐
ringenstaden. För att kunna förlägga fler stora evenemang i Borås bör
möjligheten till ett permanent så kallat evenemangsfält, där större
idrottstävlingar, musikfestivaler, scoutläger och liknande kan lokaliseras,
utredas. Var ett sådant fält kan lokaliseras samt om det kan samordnas med
annan verksamhet bör också undersökas.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet



Att behovet av ett evenemangsfält utreds
Att möjlig placering av ett evenemangsfält utreds

Ida Legnemark (V)
Borås 2015‐05‐25

SP3

BESLUTSFÖRSLAG

Stråket Göteborg-Borås 2035 – En gemensam målbild
för en hållbar regional struktur
Måldokumentet ”Stråket Göteborg-Borås 2035 – en gemensam målbild för en hållbar regional
struktur” är framtaget i samverkan mellan Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och
Boråsregionen - Sjuhäradskommunalförbund samt kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda,
Mark, Bollebygd och Borås. Måldokumentet är framtaget i enlighet med den av parterna gemensamma avsiktsförklaringen daterad 2014-04-29 (bilaga)
Presidiet i Boråsregionen har godkänt handlingen och skickat för kännedom till medlemskommunerna. Berörda medlemskommuner rekommenderas att besluta att ställa sig bakom densamma.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ställa sig bakom ”Stråket Göteborg-Borås – En gemensam målbild för en hållbar regional struktur”.

2015-10-22
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0625 219
Handläggare: My-Linda Lorentsson, tfn
Datum/avdelningschef: 2015-10-07 / bh

Programområde: 1

Göteborgsregionens kommunalförbund
Protokoll
Förbundsstyrelsen
2015-09-18

Utdrag ur protokoll (§ 55) från förbundsstyrelsens
sammanträde fredagen 18 september 2015 på
Arken i Göteborg

§ 55

Dnr:14-158.22

Stråket Göteborg-Borås, målbild 2035
Måldokumentet ”Stråket Göteborg-Borås 2035 – En gemensam målbild
för en hållbar regional struktur” är framtaget i samverkan mellan
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt kommunerna Göteborg, Mölndal,
Härryda, Mark, Bollebygd och Borås. Måldokumentet är framtaget i
enlighet med den av parterna gemensamma avsiktsförklaringen daterad
2014-04-29 (bilaga).
Beslut
Föreliggande förslag till ”Stråket Göteborg-Borås 2035 – en gemensam
målbild för en hållbar regional struktur” godkänns.
Berörda medlemskommuner rekommenderas att besluta att ställa sig
bakom densamma.
Förbundsstyrelsen ställer sig bakom BHUs beslut 2015-09-08 enligt
följande: ”Beredningen för hållbar utveckling förordar att Trafikverket
genomför kapacitetsanalyser utifrån funktionsutredningens resultat samt
beskriver hur infrastrukturen behöver byggas ut för att klara Västra
Götalandsregionens funktionsmål.”

Vid protokollet

Gunnel Rydberg
Justeras:

Jonas Ransgård

Just:

Paula Örn

Göteborgsregionens kommunalförbund
Protokoll
Förbundsstyrelsen
2015-09-18
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs
kommuns anslagstavla i september 2015.
Rätt utdraget intygar:

Just:

Göteborgsregionens kommunalförbund
Dnr: 14-158.22
Styrelseärende 6
2015-09-18

Till förbundsstyrelsen

Stråket Göteborg-Borås 2035 – En gemensam
målbild för en hållbar regional struktur
Måldokumentet ”Stråket Göteborg-Borås 2035 – En gemensam målbild
för en hållbar regional struktur” är framtaget i samverkan mellan
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt kommunerna Göteborg, Mölndal,
Härryda, Mark, Bollebygd och Borås. Måldokumentet är framtaget i
enlighet med den av parterna gemensamma avsiktsförklaringen daterad
2014-04-29 (bilaga).
Förslag till beslut
Att godkänna föreliggande förslag till ”Stråket Göteborg-Borås 2035 –
en gemensam målbild för en hållbar regional struktur”
Att rekommendera berörda medlemskommunerna att besluta att ställa
sig bakom densamma.

Göteborg 2015-09-01

Helena Söderbäck
/Maria Sigroth

Göteborgsregionens kommunalförbund
Dnr: 14-158.22
Tjänsteutlåtande
2015-08-20
Maria Sigroth

”Stråket Göteborg-Borås 2035 – En gemensam
målbild för en hållbar regional struktur”
Målbilden är framtagen i samverkan mellan kommunalförbund och
kommunerna i stråket. Målbilden är framtagen i enlighet med den av
parterna gemensamma avsiktsförklaringen dat 2014-04-29.
Bakgrund och syfte
Stråket Göteborg-Borås är ett av de mest expansiva stråken i den
växande arbetsmarknadsregionen. Stråket har länge varit föremål för
fördjupade studier med syfte att tillskapa såväl en höghastighetsbana
mellan Göteborg och Stockholm som en utvecklad spårbunden
regiontrafik.
Hösten 2013 tog GR och Borås Stad initiativ till ett utökat samarbete
kring en utvecklad gemensam samhällsplanering i stråket. Metod och
grundtanke vilade på samma grund som gjort GRs strukturbild till en
framgång. De viktigaste frågorna att skapa samsyn kring var
- Öka den regionala tillgängligheten
- Utveckla näringslivet
- En gemensam strategi för framtida markanvändning
- Utveckla former för dialog och kommunikation
Arbetet kring frågeställningarna utmynnade i en avsiktsförklaring vilken
samtliga kommuner och kommunalförbund ställde sig bakom (Göteborg,
Mölndal, Härryda, Mark, Bollebygd, Borås, Boråsregionen – Sjuhärads
kommunalförbund och Göteborgsregionens kommunalförbund).
Avsiktsförklaringen tydliggör utgångspunkter och former för ett fortsatt
samarbete. Utifrån avsiktsförklaringen har en gemensam målbild tagits
fram. Arbetet har skett i nära samverkan mellan de parter som tecknade
avsiktsförklaringen samt Trafikverket, VGR och Swedavia.

Göteborgsregionens kommunalförbund

Arbetet med målbilden har, vid sidan av att vara en kunskapsplattform,
varit att ta fram gemensamma scenarier för övergripande utveckling och
markanvändning i stråket som underlag för dialog med Trafikverket och
VGR.
Målbilden presenterades och diskuterades vid en workshop mellan
politiker och tjänstemän 2015-03-28. Målbilden har justerats efter
synpunkter och förslag som framkom vid workshopen och är nu färdigt
för att antas. De huvudsakliga ändringarna som gjorts i dokumentet är
att tidshorisonten ändrats från 2050 till 2035 för att bättre kunna
samordnas med VGRs inriktningsdokument ”Målbild tåg 2035” samt att
dispositionen i dokumentet lagts om så att målbilden kommer först och
bakgrundsfakta sist.
Med ”Stråket Göteborg-Borås – En gemensam målbild för en hållbar
regional struktur” som grund planeras nu det fortsatta samarbetet. De
viktigaste frågorna att gå vidare med i dagsläget är hur den regionala
trafikeringen kan byggas ut, studera godsproblematiken närmare samt
ytterligare utveckla scenarier kring potentialen i bebyggelseutveckling
längs stråket.
Sammanfattning
Dokumentet ”Stråket Göteborg-Borås – En gemensam målbild för en
hållbar regional struktur” innehåller förutom vår gemensamma inriktning
och målbild en beskrivning över stråket idag, hur samverkan fungerar
och förslag till hur processen kan fortsätta.
Dokumentet är relativt fylligt varför en kortversion har tagits fram för
att kunna ge en sammanfattande bild.
Bilagor
”Stråket Göteborg – Borås – Målbild 2035”
Kortversion av ”Stråket Göteborg – Borås – Målbild 2035”
Avsiktsförklaring daterad 2014-04-29
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Avsiktsförklaring om samarbete inom
samhällsplanering i stråket Göteborg - Borås
Bakgrund
Regeringen anger i infrapropositionen2}l2 att en ny stambana för snabbtåg bör byggas och att en av
de första etapperna bör vara utbyggnad av delsträckan Göteborg-Boras. I förslaget till nationell plan
för aren 2014-2025 anges delsträckan Mölnlycke-Bollebygd som den fiirsta etappen. För att
möjliggöra fortsatt planering och tidigare utbyggnad av kva¡stående etapper har ett avtal om
medfinansiering tecknats med Trafikverket ft)r planering av sträckorna Almedal - Mölnlycke och
Bollebygd - Borås i ett sammanhållet arbete för stråket Göteborg - Borås. Kommuner,
kommunalförbunden, Swedavia och VGR deltar i arbetet.
Stråket Göteborg-Borås, som en del av en utbyggd Götalandsbana, har en stor utvecklingspotential
och kan spela en viktig roll för Västsveriges utveckling. På sträckan Göteborg-Borås görs va{e år mer
än 9,5 miljoner resor. Med en utbyggd jämväg kan regionens två största städer knytas närmare och
skapa en större gemensam arbetsmarknadsregion. Nya järnvägsförbindelser ger även större
tillgänglighet till Landvetter flygplats och tillgangliggör nya och befintliga områden för bostäder och
arbetsplatser inte bara i stråket utan även för hela Göteborgs- och Boråsregionen.
Representanter från kommunema i Göteborg, Mölndal, Härryda, Mark, Bollebygd och Borås samt
Boråsregionen - Sjuhärads kommunalftirbund och Göteborgsregionens kommunalftirbund har under
hösten 2013 mötts i samtal kring möjligheter och mernyttor av att samordna kommunala planeringen i
stråket för att stötta utvecklingen.
Denna avsiktsftirklaring är ett sätt att tydliggöra utgångspunkter och former ftir ett fortsatt samarbete
mellan kommuner och kommunalftirbund.

Utgångspunkter ftir samarbetet
Götalandsbanan fyller både lokala, regionala och nationella funktioner. För utvecklingen av stråket
Göteborg - Borås är det av vikt att sträckan Göteborg - Borås byggs ut som en helhet. Utbyggnad av
hela Götalandsbanan via Ulricehamn och Jönköping ger ytterligare utvecklingspotential.

Att planera järnvägsutbyggnad, trafikering och bebyggelseutveckling tillsammans är en förutsättning
för en hållbar regional struktur. Samarbete mellan kommuner, region och stat gör en sådan gemensam
helhetssyn på den framtida utvecklingen möjlig. Genom alttavara på stationslägenas möjligheter att
skapa ny bebyggelse i goda kollektivtrafiklägen kan vi erbjuda god livskvalitet och bättre
förutsättningar för näringslivet. Götalandsbanan är ett samhällsbyggnadsprojekt som möjliggör en
hållbar regional utveckling.
I j uni 20 I 3 antog Göteborgsregionens kommunalftirbund "Hållbar tillväxt". En av strategiema är all ta
varapâmöjligheterna med fortsatt regionftirstoring samt att utveckla ett langsiktigt hållbart
transportsystem, med en attraktiv kollektivtrafik, som stöd för en större och tätare region.

Målsättningen i "Hållbar tillväxt" åir att Götalandsbanan ska vara utbyggd till2028. Stråket GöteborgBorås är ett av de fem stråken i Göteborgsregionens strukturbild.
Boråsregionen ser Götalandsbanan som en angelägen och högt prioriterad investering för att nå en god
samhällsutveckling. Regionen framhåller att Götalandsbanan är viktig ftir regionförstoring i Västra
Götaland, både ur miljöhänseende och ur ett rese- och pendlingsperspektiv.

Godsvolymema i och runt Göteborg växer kraftigf, inte minst via Göteborgs hamn. I fortsatt arbete
med planering i stråket Göteborg - Boras ?ir det viktigt att se på hur godstransporter på järnväg kan
tillgodoses. Det är också viktigt att i planeringsarbetet se på hur den befintliga Kust till kustbanan kan
bidra till en hållbar regional strukfur.

Samverkansgrupp ftir samhällsplanering i stråket Göteborg

-

Borås

Samarbetet mellan kommuner och kommunalftirbund ges formen av en samverkansgrupp fnir
samhällsplanering. Arbete i gruppen ger möjligheter att överbrygga administrativa gråinser och stödja
Trafikverkets planering genom samlade bilder av möjlig och planerad utveckling av resande,
näringsliv och boende i stråket och dess betydelse fijr trafikering och jämvägens sträckning. GR
tillsammans med Borås Stad tar på sig en sammanhållande roll för gruppen och varje deltagande
kommun och kommunalftirbund utser representanter. Gruppen ska arbeta i nåira samverkan med
Trafikverket, Swedavia och VGR.

Gruppen kan t ex:

- Arbeta fram gemensamma scenarior av önskad övergripande utveckling och markanvändning i hela
stråket som gnderlag ftir dialog med Trafikverket och VGR om t ex resandestrukturer, trafikering
och banans utformning samt dess betydelse lor möjlig utveckling i stråket.
- Vara en arena ftir utbyte av aktuella planeringsfrågor av betydelse für stråket.

- I samarbete med andra kommunicera framtidsbilder och utvecklingspotential ftir stråket.
Kostnader ftir samarbetet och gemensamma utredningar och underlag bekostas av samarbetsparterna
gemensamt. En budget ftir aktiviteter inom samarbetet ska tas fram tillsammans med ett ñrslag till
fördelning av uppkomna kostnader.

Denna avsiktsftirklaring har upprättats den29 april2014.
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VÅR GEMENSAMMA INRIKTNING FÖR EN HÅLLBAR
REGIONAL STRUKTUR I STRÅKET GÖTEBORG-BORÅS
Med målbilden Göteborg–Borås 2035 vill vi visa att vi har en gemensam inriktning om en regional struktur som låter
hela stråket växa och utvecklas hållbart och skapar en bättre tillgänglighet för hela vår region. Det gör att vi kan ta ett
kliv närmare många av de mål som Sverige satt upp för en stark och hållbar samhällsutveckling.

Tillsammans har vi tagit fram en målbild för
Stråket Göteborg-Borås 2035 som visar vår
gemensamma inriktning för en framtida hållbar
regional struktur. Med våra 9,5 miljoner årliga

För att förverkliga önskad hållbar utveckling där
omlandet är en viktig del krävs att Götalandsbanan kompletteras med utvecklade knutpunkter
med goda kopplingar till övrig kollektivtrafik.

pendlare är Göteborg-Borås idag Sveriges tredje största

Tillsammans med dagens väg och järnväg blir Götalands-

penlingsstråk. Vi, kommuner och kommunalförbund i

banan med sina regionala knutpunkter en ryggrad som un-

stråket Göteborg–Borås, vill ta tillvara på den möjlighet

derlättar resandet i stråket. Med väl fungerande knutpunk-

som en ny järnväg ger stråket, nämligen förbättrad infra-

ter får fler människor kortare restider och resan från dörr

struktur. Vi ser denna målbild som ett första steg i att skapa

till dörr blir så enkel som möjligt. Attraktiviten ligger i att

en gemensam grund för samhällsplanering av ett hållbart

hela resan fungerar vilket ställer krav på att knutpunkterna

stråk. Ett stråk för människor, möten och mångfald år 2035!

har god service, pendelparkering och tydlig koppling till

Götalandsbanan skapar förutsättningar för en
hållbar regional struktur med ökad bostadsutveckling, hållbart resande och en gemensam
arbetsmarknadsregion. Utbyggnaden av Götalandsbanan har stor betydelse för utvecklingskraften i stråket
Göteborg–Borås. En förbättrad infrastruktur stimulerar

omlandet. Att enkelt kunna ta sig till Landvetter flygplats är
av stor betydelse för regionen, både för resande och arbete.
En fullt utbyggd ny järnväg ger även god tillgänglighet till
Stockholm och mellanliggande större städer. Omlandet blir
större och tillgängligheten ökar till såväl andra regioner
som till Sverige och världen. Götalandsbanan är avgörande
för regionens och hela Sveriges utveckling.

bostadsutveckling och hållbart resande vilket leder till ett
enklare vardagsliv för oss som bor och verkar i stråket. Med
förkortad restid knyts två arbetsmarknadsregioner ihop till
en gemensam vilket förbättrar rekryteringsmöjligheterna
och konkurrenskraften för näringslivet.

Vi vill att det framtida stråket Göteborg-Borås
bygger på att dagens och morgondagens infrastruktur knyts samman för att effektivt nyttja alla
transportslag. Detta förutsätter att vi planerar bebyg-

Med denna målbild lägger vi grunden för en fortsatt gemensam samhällsplaneringsprocess. Med
målbilden som utgångspunkt fortsätter arbetet med gemensamma strategier och handlingsplaner för en samhällsplanering som tar tillvara på alla de möjligheter vi ser.
2015-xx-xx

________________________________________
Anneli Hultén, ordförande i kommunstyrelsen Göteborg Stad
________________________________________
Marie Östh Karlsson , ordförande i kommunstyrelsen i Mölndal
________________________________________
Per Vorberg, ordförande i kommunstyrelsen Härryda kommun
________________________________________
Peter Rosholm, ordförande i kommunstyrelsen i Bollebygds kommun
________________________________________
Jonas Ransgård, ordförande i Göteborgsregionens kommunalförbund
________________________________________
Margareta Lövgren, ordförande i kommunstyrelsen i Marks kommun
________________________________________
Ulf Olsson, ordförande i kommunstyrelsen i Borås Stad samt ordförande i
Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund

gelse, kollektivtrafik och infrastruktur på ett samordnat
sättdär knytpunkterna har en central roll.
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BAKGRUND & UPPDRAG?

Bakgrund

överbrygga administrativa gränser. Det bidrar även till att

I regeringens nationella transportplan för 2014-2025 ges

stödja Trafikverkets planering genom bred dialog med

Trafikverket i uppdrag att ta fram en järnvägsplan för

andra aktörer kring möjlig och planerad utveckling av

delen Mölnlycke-Bollebygd med ny station på Landvet-

resande, näringsliv och boende i stråket samt dess

ter flygplats med planerad byggstart 2020. Uppdraget

betydelse för trafikering och järnvägens sträckning.

innebär att göra lokaliseringsutredningar för etapperna
Bollebygd-Borås och Almedal-Mölnlycke. Stråket Göte-

Uppdraget

borg-Borås, som en del av en utbyggd Götalandsbana, har

Syftet med denna målbild är att stödja samverkansgruppen

en stor utvecklingspotential. Den nya järnvägen ska stärka

i dess fortsatta process för en samordnad samhälls-

kommunikationerna inom Västsverige när den knyter re-

planering i stråket Göteborg-Borås. Målbilden och den

gionens två största städer närmare varandra.

pågående processen är ett gemensamt förhållningssätt och

Göteborg-Borås förbättrar kommunikationerna till

en plattform som berörda kommuner och kommunal

Landvetter flygplats och är en etapp i en ny stambana

förbund kan använda i den översiktliga planeringen.

mellan Stockholm och Göteborg via Jönköping, och ökar

Rapporten tar utgångspunkt i stråket idag och redovisar en

därmed tillgängligheten till andra delar av Sverige samt

framtida regional struktur där bebyggelse och

vidare ut i världen.

järnvägssystem är lokaliserade och dimensionerade på
ett genomtänkt sätt avseende pendlingsmöjligheter och

Parallellt med denna process har ett samarbete inletts

miljöpåverkan. Planeringshorisonten för denna studie är

mellan kommuner och kommunalförbund i form av en

cirka 20 år och utgår från en redan betydande befolkning-

samverkansgrupp – ett nätverk för samhällsplanering i

tillväxt och pendling som sker mellan orterna i stråket idag.

stråket. Arbetet i gruppen ger möjligheter att

Rapporten lyfter även fram det fortsatta arbetet för samverkansgruppen och med berörda aktörer.
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MÅLBILD 2035
År 2035 är Göteborg-Borås ett ännu starkare stråk präglat av samverkan,
stark identitet och framtidstro. Vi är Sveriges största tågpendlingsstråk där
majoriteten av alla personresor görs på ett hållbart sätt. Den nya järnvägen
har skapat en struktur som knyter ihop stråket i ett sammanlänkat
transportsystem där hela resan fungerar effektivt. Vi har fått en gemensam
arbetsmarknad med starka kluster och ett aktivt utbyte mellan utbildning,
forskning och näringsliv. Vi har kommit närmare varandra och stråket
erbjuder en variation av möjligheter att leva, resa och arbeta. Samhällena
i stråket har hög tillgänglighet till både kust, skog, storstad och landsbygd
och möjliggör ett enklare och rikare vardagsliv. Med andra ord är vi år
2035 ett stråk för möten, människor och mångfald!
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STRUKTUREN I STRÅKET 2035

Ett förstärkt stråk

En regionförtätning

attraktiv att det är det självklara valet. Vi är ett hållbart stråk

Den nya järnvägen är tillsammans med Kust till kustbanan

Den nya järnvägen har tillsammans med Kust till

eftersom fler människor kan hitta arbete och utbildning i en

och Riksväg 40 ryggraden i stråket. Den nya järnvägen är

kustbanan skapat förutsättningar för regionförtätning.

större region. Kollektivtrafiken gör att människor som bor

grundstrukturen som bär det hållbara resandet i stråket.

Ny och befintlig infrastruktur kompletterar varandra och

långt från arbetsplatsen får samma förutsättningar att pen-

Sveriges näst största flygplats är en viktig nod i stråket.

stråket har attraktiva bytespunkter. Den nya järnvägen

dla till jobbet som de som tar bilen. Det skapar nya möten

Stationen Landvetter flygplats har förbättrade

försörjer därmed många fler än dem som bor i stråket.

mellan människor inom och utanför stråket. Vi är också ett

kommunikationer och erbjuder byten mellan tåg och flyg.

Järnvägen är en ryggrad med stationer som fungerar som

hållbart stråk eftersom företagens upptagningsområden

Den nya järnvägen är en länk i en ny stambana mellan

kopplingar för omlandet och ger stråket en stor räckvidd.

vidgas och ny kompetens kan strömma in. Därmed säkrar

Stockholm och Göteborg via Jönköping och avlastar Västra

Därmed är influensområdet större än stråket. Med en ny

vi konkurrenskraften för vårt diversifierade näringsliv som

stambanan.

järnväg har restiderna kortats. Det innebär att vi når längre

verkar på regionala och globala marknader.

på kortare tid och hela stråkets utbud av arbetsplatser,
En enklare vardag

boendemiljöer, fritidsaktiviteter och kulturutbud finns

Ett sammanhållet stråk

Järnvägen ger människor nya möjligheter att nå sina

därmed närmare. Både människor och företag kommer

Utbyggnaden av järnvägen har skapat ett tätare samarbete

målpunkter. Stationerna fungerar inte enbart som rese-

närmare varandra och vi har en region med ett stort

inom stråket. År 2035 har vi en gemensam arbetsmarknads-

centrum utan är smarta knutpunkter med kompletterande

befolkningsunderlag som gynnar utbudet av arbetskraft,

region med starka kluster och branscher. Det sker ett aktivt

kollektivtrafik som matar till noderna och förenklar vardags-

idéer och kultur.

kunskapsutbyte mellan högskolor och universitet som

livet för fler. Bostäderna är koncentrerade kring
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ger synergieffekter för näringslivet. Det är ett stråk med

stationerna vilket möjliggör ett rikt serviceutbud och

Ett hållbart resande

gränslösa samarbeten som gynnar den hållbara utveck-

närhet till kollektivtrafik. Cykel-, bil- och bussmatning till

Med den nya järnvägen har det hållbara resandet fören-

lingen. Gränserna har överbryggats ut och det är självklart

stationerna kompletterar tåget, och underlättar för boende

klats. Sträckan Göteborg-Borås är Sveriges starkaste tåg-

att leva och verka i alla delar av stråket. Människor och

med längre avstånd till stationen.

pendlingsstråk vilket ger miljövinster och en godare stad-

företag upplever att de är en del av en välfungerande stor-

smiljö med mer plats för människor. Kollektivtrafiken är så

stadsregion – det finns självförtroende i stråket.

UTSKICK 2015-04-15

STRUKTUREN I STRÅKET 2035
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Regional struktur för ett hållbart och sammanhållet stråk 2035
•

•

Kust till kustbanan fyller en viktig funktion i stråket som komplement till den nya banan

•

underlag för hållbart resande.

och försörjer delar av mellanmarknaderna med en attraktiv kollektivtrafik.

•

Stationerna utmed den nya banan försörjer ett större omland

Samtliga noder i stråket är attraktiva bytespunkter för alla transportslag då de skapar

•

Stationen vid flygplatsen är en regional målpunkt och viktig bytespunkt i västra Sverige.

kopplingar mellan befintlig och ny infrastruktur så att fler har möjligheten att nyttja Göta-

•

Denna struktur möjliggör ett sammanhängande transportsystem för samtliga transportslag

landsbanan.
10

Bebyggelsen är koncentrerad till stationsnära lägen som skapar ett bra boende och
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- väg, cykel, järnväg, sjöfart och flyg!

En gränslös region
•

Den nya järnvägen har tillsamans
med kompletterande infrastruktur skapat förutsättningar för en
större och rundare region.

•

Ökad tillgänglighet till Göteborg
Landvetter flygplats gör att vi
enkelt kan nå världen och världen
kan nå oss.

•

Vi är en länk i en ny stambana
Stockholm-Göteborg som knyter
an till Jönköping och Linköping.

•

Järnvägen är en ryggrad med
starka knutpunkter som fungerar
som kopplingar för omlandet till
ett stort influensområde både
i närområdet och i större delar
av Sverige vilket gör att den nya
järnvägen försörjer många fler
än dem som bor och arbetar i
stråket.

•

Vi är ett fortsatt godsstråk för
Sveriges export och import.

•

Vi är en levande tillväxtregion i
Sverige och Europa.
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MÅLBILD 2035
Den regionala strukturen 2035 kommer att erbjuda ett hållbart stråk.
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NÄTVERK AV MÄNNISKOR, MÖTEN & MÅNGFALD
Enkelt vardagsliv

Del av världen

Stationssamhällena i Mölndal, Härryda och Bollebygd är

Göteborg Landvetter flygplats är en knutpunkt för

attraktiva centra präglade av småskalighet och närhet till

regionala, nationella och internationella resor där tåg och

viktiga funktioner. Här är det bekvämt att bo och samtidigt

flyg kompletterar varandra. Här möjliggörs byten mellan

enkelt att nå både de större städerna och landsbygden.

transportslag för den som ska till Göteborg eller Borås eller

Cyklister och bilister känner trygghet i välfungerande

vidare ut i världen. Landvetter Airport City är centrum för

parkeringslösningar vid stationerna. Bebyggelsen utvecklas

resor, service och attraktiva arbetsplatser i en varierad miljö.

med hänsyn till natur och miljö som bevarar ett rikt utbud av
naturupplevelser och rekreation.
Hållbart resande

Attraktivt boende

Den nya järnvägen har gjort det hållbara resandet självklart.

Tydliga knutpunkter skapar förutsättningar för service,

Götalandsbanan samspelar med övrig infrastruktur och

handel och attraktivt boende. Bebyggelsen är koncentrerad

erbjuder många alternativ för hållbara resor inom och utan-

till stationsnära lägen som skapar ett bra boende nära ett

för stråket. Kollektivtrafiksystemet är sammanlänkat och

hållbart resande.

uppbyggt utifrån ett hela-resan-perspektiv. Genom
Västlänken i Göteborg har den regionala tillgängligheten
ökat för hela Västsverige och skapat nya resvägar genom
landet
En gemensam arbetsmarknadsregion
Rikt stadsliv

Här finns förutsättningar för god kompetensförsörjning

Göteborg och Borås erbjuder attraktiva stadskärnor med ett

i en stor och tillgänglig arbetsmarknad. Vi har attraktiva

rikt utbud av kultur- och nöjesliv. En hög andel kolltiv-

arbetsplatser som är blandade med andra verksamheter

resande har gett plats för människor, gröna inslag och ett

som skolor, butiker och kultur. Arbetsplatserna är levande

varierat stadsliv. Städerna kompletterar varandra som två

även efter arbetstid. Företagsklimatet är välkomnande där

spännande destinationer för Sverige och världen.

kommunerna samverkar för att finna lösningar för företag
som vill etablera sig i stråket. Idéer växer och utvecklas i ett
företagsvänligt klimat med starka kluster.
13
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FORTSATT
PROCESS
Arbetet med samhällsplanering i stråket kräver en gemensam process och ett
utbyte av kunskap och stöd för samtliga inblandade aktörer. Med vår målbild
för stråket har vi lagt grunden till denna process. Det fortsatta arbetet handlar
om att arbeta tillsammans så att målbilden kan förverkligas. I detta avsnitt
beskriver vi förutsättningar för den fortsatta processen, både vad gäller vår
samverkan och de samhällsplaneringsfrågor vi gemensamt måste förhålla oss
till.
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FORTSATT SAMVERKANSPROCESS
”Vi är helt eniga och överens om vad vi vill och att detta är viktigt”. Med denna målbild lägger vi grunden för en fortsatt
gemensam samhällsplaneringsprocess. Med målbilden som utgångspunkt fortsätter arbetet med gemensamma
strategier och handlingsplaner för en samhällsplanering som tar tillvara på alla de möjligheter vi ser. Där vi planerar
bostadsbebyggelse, kollektivtrafik, verksamheter och infrastruktur på ett samordnat sätt där knutpunkterna har en
central roll. Här nedan redovisas de inriktningar som hittills identifierats under samverkansprocessen. Inriktningarna
skall ses som underlag för att stärka det framtida samarbetet och vara underlag i arbetet med att identifiera
gemensamma strategier och handlingsplaner för att nå målbilden.
Samordna samhällsplanering

cesser som är kopplade till stråket är en avgörande förutsät-

Medborgarförankring

Det är av stor vikt att den goda samsyn som finns idag om

tning för att förverkliga den gemensamma målbilden.

För en positiv utveckling av stråket krävs kommunikation

stråkets utvecklingspotential hittar former för en gemensam
samhällsplanering. Den gemensamma målbilden ska stödja
kommunernas utveckling så att de kompletterar och stärker
varandra.

och förankring. Sociala perspektiv behöver tas i akt och det
Inkludera omlandet
Med en utvecklad infrastruktur blir stråkets omland större,

järnvägen och valda stationslägen behöver kommuniceras.

beroendeförhållande och sambanden blir fler, mer komplexa
och sträcker sig längre. Det är därför nödvändigt att tänka

Samordning av kunskap och data

Fortsätta dialogen

bortom kommungränser och se stråket utifrån ett större

För att vi ska kunna arbeta vidare med utvecklings-

Avsiktsförklaringen mellan kommunerna och kommunal-

regionsammanhang.

potentialerna i stråket och dess omland krävs lättillgänglig,

förbunden visar på en gemensam vilja att i dialog med
varandra samla krafter för att stärka stråket Göteborg–
Borås. Det är viktigt att dialogen fortsätter och fördjupas
för ett säkerställa ett kunskapsutbyte kring behov och
utmaningar även i den fortsatta processen.

samordnad data och datahantering. En gemensam
Förverkliga den gemensamma målbilden
En av de största utmaningarna i det fortsatta arbetet med
stråket Göteborg- Borås är att samordna samhällsplaneringen med andra aktörer och deras processer för att
nå den gemensamma målbilden. Samverkan behöver ske

Arena för samhällsutveckling

mellan alla berörda aktörer. För att få tillväxt i noderna krävs

Samarbetet har utvecklat en gemensam arena för kuskaps-

att bebyggelseutvecklingen samordnas med järnvägs-

och erfarenhetsutbyte. Politiker, tjänstemän, privata aktörer,

bygget.

myndigheter och organisationer har kunnat träffas och diskutera gemensamma utmaningar och potentialer i stråket.
Att utgöra en mötesplats för dessa frågor och att delta i pro-
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är viktigt att förankra arbetet hos allmänheten. Nyttorna av
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plattform för data bör utvecklas. Detta kommer vara ett
viktigt redskap löpande i samhällsutvecklingsprocessen
framöver.

GEMENSAM SAMHÄLLSPLANERING
Ett brett hållbarhetstänk är nödvändigt i planeringen av stråket Göteborg-Borås och det är därför
viktigt att utöver själva stråket planera för hur man ska kunna resa hållbart till och mellan stråkets
olika knutpunkter. Utmaningen ligger i att tillämpa ett hela resan-perspektiv, med utveckling av
hållbara kopplingar från och till stråket. Götalandsbanan skapar förutsättningar för en hållbar regional
struktur med ökad bostadsutveckling, hållbart resande och en gemensam arbetsmarknadsregion. Den
gemensamma samhällsplaneringen är avgörande för att detta ska bli verklighet. Följande knäckfrågor
ser vi som särskilt viktiga i det fortsatta arbetet.

Utveckla stråket för fler funktioner

Stationslägen

I planeringen av stråket krävs att deltagande aktörer ut-

Det är viktiga att ha i åtanke hur ny- och befintlig järnväg på

vecklar en infrastruktur som klarar både nationell, regional

bästa sätt kan komplettera varandra vad gäller knutpunkter.

och lokal trafik. En viktig fråga är hur olika transport- och

Det blir då också viktigt att byta erfarenheter och sam-

resefunktioner kan skapas.

arbeta kring stationernas funktioner ur ett stråkperspektiv.

Knutpunkten som en mötesplats och bytespunkt

Näringslivet är en viktig aktör

För att hantera utmaningen om ett ökat hållbart resande i

Det är viktigt att föra en dialog med näringslivet i ett tidigt

stråket krävs utveckling av kollektivtrafiken. Det är viktigt

skede i planeringsprocessen. En utmaning är hur vi

att föra en tät dialog och samarbeta med

engagerar näringslivet i den långsiktiga process som infra-

kollektivtrafikägaren i denna fråga. Invånarna måste på

strukturplanering och strategisk samhällsplanering innebär.

ett effektivt och miljövänligt sätt kunna ta sig till och från
stationerna. Även en god miljö kring stationer är av central
betydelse. Knutpunkten ska vara en trevlig plats som
erbjuder effektiva byten.
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STRÅKET IDAG

Stråket Göteborg-Borås erbjuder en mångfald av näringsliv och utbildning,
stad och landsbygd, kust och natur. Här finns ett av Sveriges största
pendlingsstråk med intensivt resande till både Göteborg och Borås. Fler
och fler rör sig i stråket för att nå arbete, bostad, skola, nöje och kultur
vilket skapar tillväxt och utveckling i regionen. För att fortsätta växa och
utvecklas hållbart måste vi ta oss an våra utmaningar. Fysiska och mentala
gränser behöver överbryggas för att skapa ett ännu attraktivare stråk. Med
en gemensam kraftsamling finns möjlighet att knyta ihop orterna mellan
Västsveriges största städer och skapa en mer sammanhållen regional struktur.
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STRÅKET IDAG

20

UTSKICK 2015-04-15

KOMMUNERNA I STRÅKET IDAG
STYRKOR - KARAKTÄR - ROLLER

Göteborg är regionens kärna som

Mölndal erbjuder ett starkt och in-

Härryda är en boendekommun

Bollebygd är en boendekommun

Borås är som stråkets andra stad

försörjer många med

ternationellt näringsliv med mån-

med ett starkt näringsliv. Det

med ett starkt strategiskt läge

ett delregionalt centrum och

arbetstillfällen samt en inbjudan-

ga företag med anknytning till

ger potential att utvecklas på ett

mellan Göteborg och Borås nära

navet i Sjuhärad. Här finns en

de och upplevelserik stadskärna

forskning och utveckling. Tätorten

varierat sätt. Landvetter flygplats

Landvetter flygplats. Närhet till

högskola med kopplingar till det

med ett rikt kultur- och nöjesliv.

har blandstadskaraktär med goda

är en viktig fokuspunkt som nav

natur, lägre markpriser och en

historiskt starka textilklustret och

Här finns en bred arbetsmarknad

urbana kvaliteter samtidigt som

för inrikes- och internationella

välfungerande offentlig och kom-

många arbetsplatser. Andra starka

inom företagstjänster, tillverkning

kommunen i övrigt erbjuder vari-

förbindelser och som en tillväxt-

mersiell service gör Bollebygds

näringar finns inom handel och

och handel. Hamnen är Nordens

erade boende- och kulturmiljöer.

motor för näringslivet. I Mölnlycke

tätort till en idealisk plats för

logistik i och med närheten till

största och är ett starkt handels-

Som en del av regionens kärna

företagspark samlas företag med

bostäder och företags-

väg och järnväg. Staden utgör

och transportnav. Göteborg är en

och med stor inpendling utgör

starka kopplingar till

etableringar. Läget intill Göta-

också ett viktigt besöksmål där

självklar destination såväl

Mölndal en viktig knutpunkt som

flygplatsen. Härryda erbjuder

landsbanan möjliggör ett

djurparken, shopping och

nationellt som internationellt.

knyter stråket söder- och västerut.

även en rik naturupplevelse, på

stationssamhälle som erbjuder

kulturutbud har stark dragning-

bekvämt avstånd från storstad-

goda boendemiljöer nära stadens

skraft.

slivet i Göteborg.

utbud av arbete, kultur och nöje.
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STRÅKETS STYRKOR & UTMANINGAR

Omfördelning av färdmedel

Potentialer

ett effektivare och miljömässigt mer hållbart resande. Det

Stråkets kommuner har tillgångar som erbjuder ett rikt och

handlar också om att bygga ut samhället på ett sätt som tar

varierat samhällsliv. Med nästan 800 000 invånare är vi på

hänsyn till både människor och miljö. Götalandsbanan kan

väg att bli storstadsregion med stor betydelse för regionens

kopplas ihop med befintlig infrastruktur och bilda ett

och Sveriges utveckling. Stråket Göteborg-Borås är ett av

effektivt system av samspelande kollektivtrafik med

Sveriges största pendlingsstråk med växande kommuner

tätorterna som kopplingspunkter. Det ger en struktur-

som har olika styrkor och karaktärer. En ny järnväg skapar

bildande effekt där järnvägen utgör ryggraden i regionen

ytterligare tillväxtmöjligheter och dessutom på ett hållbart

och många fler kan resa snabbt och hållbart. Regionen

sätt. Vi vill fortsätta växa och vi vill göra det hållbart.

kan kopplas tätare ihop och flygplatsen bli en viktig punkt
utmed järnvägen. Så kan vi enklare nå varandra i stråket,

Möjlighet till förtätning i stationsnära lägen

Utmaningar

andra regioner, Sverige och världen. Det är en förutsättning

Vi måste möta utmaningarna för en fortsatt stark tillväxt

för att vi ska kunna växa och ge plats för fler människor och

och hållbar utveckling. Om vi ska fortsätta vara konkurrens-

möten som berikar regionen. Vi vill dra nytta av våra olika

kraftiga behöver vi fungera som ett sammanhållet stråk

styrkor och gemensamt skapa ett tätare och mer samman-

utan gränser. Idag finns utmaningar som gör att avstånden

hållet stråk där vi kompletterar varandra. Det är med den

upplevs som begränsande för friheten att leva och verka i

utgångspunkten vi bygger vår målbild för 2035.

hela stråket. Det påverkar människors vardagsliv och
företags möjlighet att växa och utvecklas. Relationerna i
stråket kan stärkas ytterligare. Dessutom har vi miljömässiga utmaningar i form av ökad trafik på vägar och i
städerna. Det måste hanteras om vi ska kunna tala om en
hållbar utveckling ur alla perspektiv. Vi behöver skapa en
Tätorter som kopplingspunkter

struktur som motverkar dessa begränsningar och underlättar vardagslivet i en redan stor och varierad region. Det
handlar om att öka kapaciteten i kollektivtrafiken för att få
23

BOENDE & BEFOLKNING

Boende

har haft en positiv befolkningsutveckling under den senaste

Det finns 370 000 bostäder i stråkets kommuner och

tioårsperioden och trenden är fortsatt positiv. Tillsammans

upplåtelseformerna varierar. 80 procent av invånarna bor i

med kommunerna i Göteborgs och Borås omland uppgår

Göteborg och Borås och dessa kommuner har tillsammans

befolkningen till över en miljon invånare. Det är en trygghet

med Mölndal den största andelen bostäder i flerbostashus.

för framtiden eftersom ett stort befolkningsunderlag skapar

Här finns även många stora arbetsplatser för stråkets

möjligheter för arbetsliv, företag, service och kollektivtrafik.

invånare liksom kring Landvetter flygplats som blir en allt

Utvecklingen visar också att stråket är en del i en viktig

större företagsmagnet. Kommunerna mellan dessa städer

tillväxtregion med stark framtidstro som är värd att satsa på.

är huvudsakligen boendeorter för pendling och präglas av
en glesare struktur med stor andel bostäder i småhus. Det
ger ett varierat bostadsutbud där pendlingsorterna
fungerar som ett komplement till de större städerna.
Befolkning
Idag bor det 780 000 människor i stråket vilket börjar
närma sig en storstadsregion som erbjuder både pulsen i
städerna och lugnet på landsbygden. Samtliga kommuner

UPPLÅTELSEFORM
fördelningen av upplåtelseform (flerbostadshus, småhus, spec.bostäder m.fl)
i respektive kommun

Småhus
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Flerbostadshus

GÖTEBORG

MÖLNDAL

HÄRRYDA

BOLLEBYGD

BORÅS

NÄRINGSLIV & UTBILDNING

Branscher

handelsverksamhet. Sammantaget erbjuder stråket ett

Flera av de viktigaste företagen och klustren i västra Sverige

varierat näringsliv där en rad olika branscher finns

är etablerade i stråket redan idag. Här finns en närings-

representerade.

livsstruktur med stark koppling till Göteborgs hamn,
Landvetter flygplats, riksväg 40 med ett strategiskt läge

Arbetsmarknader

i godsstråket mot Jönköping och Stockholm. Göteborg

Göteborg och Borås fungerar idag som två olika

som är regionens kärna erbjuder den kunskapsintensiva

arbetsmarknader, trots en ökande arbetspendling. För att

tjänstesektorn många fördelar. Här finns huvudkontor och

stärka tillväxten behöver dessa två växa ihop till en stor

företag inom branschen företagstjänster, ofta med tydlig

gemensam arbetsmarknad så att företagen lättare kan hitta

koppling till den avancerade tillverkningsindustri som är ett

kompetent arbetskraft och människor får större frihet i

styrkeområde för staden. Göteborg är ett viktigt

valet av bostads- och arbetsort. En stor arbetsmarknad ökar

transportnav i form av Göteborgs hamn där stora delar av

även utbytet mellan företag och andra organisationer vilket

Sveriges transport passerar. Stråket har idag verksamheter

gynnar den starka entreprenörsanda som präglar stråket

inom handel, transport och logistik där Borås och Härryda

redan idag. En vidgad arbetsmarknad kräver effektivare

utgör starka kluster. Borås har därtill många företag inom

transporter än de som erbjuds idag. Framförallt behövs en

textil- och postorder. Mölndal representerar de

starkare förbindelse mellan Göteborg och Borås som binder

kunskapsintensiva och kreativa branscherna inom forsk-

ihop arbetsmarknaderna och kopplar övriga orter till ett

ning och utveckling och här finns även en betydande

effektivt kollektivtrafiksystem.

NÄRINGSGRENAR
fördelningen av branscher i respektive kommun.

GÖTEBORG

MÖLNDAL

HÄRRYDA

BOLLEBYGD

BORÅS
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Göteborg Landvetter Airport

Utbildning

Göteborg Landvetter flygplats ger stråket en särskilt viktig

Högskolor och universitet finns idag i både Göteborg

karaktär och dimension. Som transportnod har flygplat-

och Borås och sammanlagt läser 47 000 studenter vid

sen stor betydelse för inrikes och internationella resor

lärosätena. Precis som arbetspendlare reser studenter

men också som en stor och växande arbetsplats. Här finns

mellan städerna för att nå sin utbildning. Det skapar möten

många arbetstillfällen både på själva flygplatsen och i

och kunskapsutbyten som ger upphov till nya idéer och

alla omkringliggande företag. Närheten till flygplatsen är

innovationer vilket blir allt viktigare i en kunskapsintensiv

dessutom viktig för många företag och organisationer som

ekonomi. Högskolan i Borås har en stark textilprofil med

har internationella förbindelser. Läget vid riksväg 40 och

världsledande forskning i samverkan med näringslivet och

tillgången till mark är konkurrensfördelar för företags-

kommunen. Chalmers och Göteborgs universitet är sedan

etableringar samt tillgänglighet till Göteborg och Borås.

länge starka utbildnings- och forskningsinstitutioner med

Landvetter flygplats expanderar idag mot ett allt större

internationellt anseende. Tillsammans erbjuder lärosätena

område som ska knyta ihop arbetsplatser, handel och

ett regionalt utbildningsutbud med en tillströmning av

affärer i en framtida Airport City. Det skapar arbetstillfällen

studenter från många håll och en grund för forskning och

och tillväxt i regionen och ökar kraftigt behovet av att

utveckling på hög nivå.

flygplatsen får en järnvägsförbindelse som effektivt och
hållbart kan transportera ett större flöde av människor.
Järnvägen och flygplatsen kan komplettera varandra och
Landvetter kan bli en viktig regional bytespunkt för
kollektivtrafiken.
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BRANSCHER I STRÅKET

27

NÄRHET & MOBILITET

kvalitet

Ett stråk med närhet

Bristen på ett fungerande tågalternativ gör att bilen blir det

Årligen genomförs 9,5 miljoner arbetsresor i stråket mellan

naturliga valet när bussen är full och det bidrar till högre

Göteborg och Borås. Det gör sträckan till Sveriges tredje

belastning på riksväg 40 och mer trängsel inne i städerna.

största pendlingsstråk. Dessutom är pendlingen ungefär

I Bollebygd, Härryda och Mark väljer 80 procent att resa

lika stark i båda riktningarna vilket visar på ett ömsesidigt

med bil vilket förklaras av bristerna i kollektivtrafiksystemet

utbyte. Avståndet på sex mil mellan städerna innebär en

i stråkets centrala delar. För den som saknar tillgång till bil

fysisk närhet såväl för Göteborg och Borås som för

blir dessa brister ett hinder som begränsar friheten i valet

kommunerna längs stråket. Kommunernas styrkor och

av boende och arbete. Framförallt skapar det en gräns

tillgångar finns alltså inom ett geografiskt närområde.

i relationen mellan Göteborg och Borås trots det korta

Många av tätorterna i stråket är dessutom lokaliserade

avståndet.

kring den befintliga järnvägen, småskaliga stationssamhällen med förutsättningar för tågresande med Kust till

Tågförbindelse till Landvetter

kustbanan.

Flygplatsen har idag ingen tågförbindelse och busstrafiken
möter inte det behov som finns. Mellan Göteborg och

28
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Behov av en kapacitetsstark kollektivtrafik

Landvetter går flygbussar med en restid på 30 minuter

Dagens järnvägsförbindelse är idag inte ett attraktivt

medan det från Borås går en fjärrbuss med få avgångar.

alternativ för att skapa en hållbar mobilitet i stråket. Kust till

Detsamma gäller för många andra orter i stråket och dess

kustbanans låga kvalitet gör att restiden med tåg är längre

närhet. Bilen blir därför det enda alternativet. Med ett ökat

än med både bil och buss vilket medför att tåget inte är ett

resande och fler arbetsplatser vid flygplatsen kommer

rationellt val för många resenärer. Istället domineras

framkomligheten på vägen att påverkas. Det är därför an-

kollektivresandet mellan Göteborg och Borås av buss-

geläget att flytta över resandet till ett spårbundet alternativ

linje 100 som idag har nått sitt kapacitetstak. Sedan linjen

med högre kapacitet. Med en station på Götalandsbanan

förstärktes 2010 med dubbeldäckare och täta turer i

blir Landvetter flygplats en viktig transportnod för byten

rusningstid har resandet ökat kraftigt och det finns idag

mellan olika transportslag för både orterna i stråket och för

inte något mer utrymme för fler turer och resenärer.

ett större omland.

PENDLING MELLAN KOMMUNERNA I STRÅKET IDAG

Bilden visar dagens pendling i stråket och anges i personer per dygn som reser. Stråket avgränsas i detta fall till Göteborg, Mölndal, Härryda, Bollebygd, Mark och Borås. Pendlare från kringliggande kommuner tillkommer in i stråket som inte syns i bilden men som är viktiga
för stråket. Arbetspendlingen i stråket är mycket stark redan idag. Dragningskraften mot Göteborg ökar ju längre västerut man kommer i
stråket. Data för pendlingsstatistik kommer från SCB. Pendlingen representeras av pilarna och ska tolkas som att pendlingen går medsols.
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PROCESSENS
KÄRNA
Detta gemensamma arbete syftar till att skapa dialog kring framtida
möjligheter för bebyggelse, transporter och näringsliv för att stärka tillväxten
och skapa en hållbar regional struktur. Samverkan är nyckeln för att kunna
ta tillvara på potentialen och utveckla stråket på bästa sätt. Nätverket av
kommuner och kommunalförbund utgör en plattform för samverkan kring
samhällsplanering och gör det möjligt att överbrygga de administrativa
gränserna. Processens kärna ligger i det gemensamma arbetet inom
nätverket och i det stöd som vi bidrar med till de aktörer som är inblandade i
stråkets utveckling.
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SAMVERKAN ÖVER KOMMUNGRÄNSER

Från samordning till gemensam målbild

stråket Göteborg-Borås och blir ett verktyg för

samverkan bland stråkets aktörer. Dialogseminariet gav

Samarbetet har sin grund i den avsiktsförklaring om

kommunerna att använda i sin översiktliga planering.

ringar på vattnet och nya samarbeten har bildats som gett

gemensam samhällsplanering som Göteborgs Stad,

Processen, det vill säga att vi som kommuner och kommu-

viktiga inspel till vårt målbildsarbete. I processens kärna

Mölndal Stad, Härryda kommun, Bollebygds kommun,

nalförbund agerar gemensamt, ska ses som en viktig och

ligger att vi som samhällsplanerarnätverk agerar samlat

Marks kommun, Borås Stad, Göteborgs kommunalförbund

bestående del av själva målbilden.

både inåt och utåt för att hitta nya samverkansmöjligheter

och Boråsregionen-Sjuhärads kommunalförbund skrev
under 2014.

med olika aktörer.
Det pågår många processer i stråket
En rad aktörer driver och deltar i processer som rör stråkets
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Processen är del av målbilden

utveckling; Trafikverket, Västra Götalandsregionen,

Samordning och nätverkande är nyckelord i denna målbild.

Landvetter Airport, Business Region Göteborg och

Stråket Göteborg-Borås har en rad styrkor redan idag men

samarbetsorganisationen för Göteborg-Linköping.

med en utvecklad dialog om samhällsplanering kan vi

Dialogen med dessa aktörer har varit en viktig del i arbetet

gemensamt bidra till att stärka stråket ytterligare. Den ge-

med målbilden och kommer att vara det även i fortsättnin-

mensamma målbilden har vuxit fram inom ramen för den

gen. För att identifiera fler aktörer med koppling till stråket

dialog som förs inom nätverket av kommuner i stråket. Vi

arrangerade vi i november 2014 tillsammans med

har samlat våra krafter och tillsammans utarbetat vår vision

Tillväxtverket och Boverket ett dialogseminarium på temat

för framtiden. Vi förmedlar stråkets potential och visar på en

“Tillväxt kräver planering” med fokus på Götalandsbanans

hållbar regional struktur för framtida möjligheter för

möjligheter och utmaningar. De övergripande

bebyggelse, transporter och näringsliv. Målbilden ger oss

frågeställningarna rörde hur stråket kan stärka den

även en gemensam värdegrund för samhällsplanering i

regionala tillväxten samt vilka vägar som finns för
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Strategier

Målbild
Så tog vi fram målbilden

Göteborg-Borås i ett större samhällsperspektiv

Målbilden tar utgångspunkt i styrdokument och strategiska

Målbilden tar stöd i styrande dokument på lokal, regional

planer som tagits fram inom kommunerna och i regionen.

och nationell nivå. Det visar på en samlad viljeinriktning

Analyser av kommunal data, intervjuer med politiker samt

och ska ses som en del i hela samhällets strävan efter en

resultatet av dialogseminariet i november 2014 har legat

långsiktigt hållbar utveckling. Vi menar att satsningarna på

till grund för slutsatser och strategier i denna rapport. Med

infrastruktur mellan Göteborg och Borås har stor betydelse

stöd av Whites konsultgrupp har tjänstemän och politiker i

för stråkets tillväxt och utvecklingskraft, samt att satsnin-

stråkkommunerna tagit fram denna målbild om en regional

gen ska ses i ett större samhällsperspektiv. Människor får en

struktur för stråket år 2035. Det ger en vägledning både i

enklare vardag genom att rörligheten underlättas och fler

den kommunala planeringen och i det utrednings- och

möjligheter till arbete öppnas. Järnvägen, i kombination

utvecklingsarbete som sker hos aktörer som Trafikverket

med smarta kollektivtrafiklösningar och god bebyggelse-

och Västra Götalandsregionen.

planering skapar förutsättningar för fler bostäder och mer
livskraftiga orter med god service. Natur, kultur och nöjen
blir tillgängligare vilket leder till nya möten och ökad
mångfald. När Götalandsbanan byggs vidare österut knyts
dessutom fler regioner närmare varandra och
tillgängligheten till Sverige och världen ökar betydligt,
dessutom på ett miljömässigt hållbart sätt.

Styrkor

Kärnan

Värdebaserat arbetssätt
KÄRNAN - en gemensam utgångspunkt för arbetet:
•
Projekt- och samarbetssyften
•
Process och arbetssätt.
•
Gemensamma knäckfrågor för samhällsplanering.
•
Målen som finns i regionala och strategiska planer.
MÅLBILD och utvecklings-STYRKOR
•
Den långsiktiga målbilden för utvecklingen.
•
Utvecklingspotentialer som beskriver och
konkretiserar intentionen med målbilden.
•
Gäller för hela projektet.
STRATEGIER - för fortsatt arbete
•
Generella riktlinjer för hela stråket.
•
Handlingplan för fortsatt arbete.
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Nätverk av människor, möten &
mångfald
Enkelt vardagsliv
Här är det bekvämt att bo och samtidigt
enkelt att nå både de större städerna och
landsbygden.

Stråket

Göteborg-Borås

Hållbart resande
Den nya järnvägen har gjort det hållbara
resandet självklart. Götalandsbanan
samspelar med övrig infrastruktur och
erbjuder många alternativ för hållbara resor
inom och utanför stråket.
Rikt stadsliv
Städerna kompletterar varandra som två
spännande destinationer för Sverige och
världen.
Del av världen
Göteborg Landvetter flygplats är en knutpunkt för regionala, nationella och
internationella resor där tåg och flyg
kompletterar varandra.

Målbild
2035

Attraktivt boende
Tydliga knutpunkter skapar förutsättningar
för service, handel och attraktivt boende.
En gemensam arbetsmarknad
Vi har attraktiva arbetsplatser som är
blandade med andra verksamheter som
skolor, butiker och kultur. Företagsklimatet
är välkomnande där kommunerna
samverkar för att finna lösningar för
företag som vill etablera sig i stråket.

Gemensam inriktning för en
hållbar regional struktur i
stråket Göteborg-Borås

Målbild 2035
År 2035 är Göteborg-Borås ett ännu starkare
stråk präglat av samverkan, stark identitet och
framtidstro. Vi är Sveriges största
tågpendlingsstråk där majoriteten av alla
personresor görs på ett hållbart sätt.
Den nya järnvägen har skapat en struktur som
knyter ihop stråket i ett sammanlänkat transportsystem där hela resan fungerar effektivt. Vi
har fått en gemensam arbetsmarknad med starka
kluster och ett aktivt utbyte mellan utbildning,
forskning och näringsliv. Vi har kommit närmare
varandra och stråket erbjuder en variation av
möjligheter att leva, resa och arbeta.
Samhällena i stråket har hög tillgänglighet till
både kust, skog, storstad och landsbygd och gör
vardagslivet enklare och rikare.
Med andra ord är vi 2035 ett stråk för möten,
människor och mångfald!

Ett förstärkt stråk
Den nya järnvägen är tillsammans med Kust till kustbanan och Riksväg 40 ryggraden i stråket. Den nya järnvägen är grundstrukturen som bär det hållbara resandet i
stråket. Sveriges näst största flygplats är en viktig nod i
stråket.
Stationen Landvetter flygplats har förbättrade kommunikationer och erbjuder byten mellan tåg och flyg.
Den nya järnvägen är en länk i en ny stambana mellan
Stockholm och Göteborg via Jönköping och avlastar
Västra stambanan.

En enklare vardag

Järnvägen ger människor nya möjligheter att nå
sina målpunkter. Stationerna fungerar inte enbart
som resecentrum utan är smarta knutpunkter med
kompletterande kollektivtrafik som matar till
noderna och förenklar vardagslivet för fler.
Bostäderna är koncentrerade kring stationerna
vilket möjliggör ett rikt serviceutbud och närhet till
kollektivtrafik. Cykel-, bil- och bussmatning till
stationerna kompletterar tåget, och underlättar för
boende med längre avstånd till stationen.
En regionförtätning
Den nya järnvägen har tillsammans med Kust till
kustbanan skapat förutsättningar för regionförtätning. Ny och befintlig infrastruktur
kompletterar varandra och stråket har attraktiva
bytespunkter. Den nya järnvägen försörjer därmed
många fler än de som bor i stråket. Järnvägen är
en ryggrad med stationer som fungerar som
kopplingar för omlandet och ger stråket en stor
räckvidd. Därmed är influensområdet större än
stråket. Med en ny järnväg har restiderna kortats.
Det innebär att vi når längre på kortare tid och
hela stråkets utbud av arbetsplatser, kulturutbud
boendemiljöer, och fritidsaktiviteter finns därmed
närmare.
Både människor och företag kommer närmare
varandra och vi har en region med stort
befolkningsunderlag som gynnar utbudet av
arbetskraft, idéer och kultur.
Ett hållbart resande

Med den nya järnvägen har det hållbara resandet
förenklats. Sträckan Göteborg-Borås är Sveriges
starkaste tågpendlingsstråk vilket ger miljövinster

och en godare stadsmiljö med mer plats för
människor. Kollektivtrafiken är så attraktiv att
det är det självklara valet. Vi är ett hållbart
stråk eftersom fler människor kan hitta
arbete och utbildning i en större region.
Kollektivtrafiken gör att människor som bor
långt från arbetsplatsen får samma
förutsättningar att pendla till jobbet som de
som tar bilen. Det skapar nya möten mellan
människor inom och utanför stråket. Vi är
också ett hållbart stråk eftersom företagens
upptagningsområden vidgas och ny
kompetens kan strömma in. Därmed säkrar vi
konkurrenskraften för vårt diversifierade
näringsliv som verkar på regionala och
globala marknader.
Ett sammanhållet stråk
Utbyggnaden av järnvägen har skapat ett
tätare samarbete inom stråket. År 2035 är vi
en gemensam arbetsmarknadsregion med
starka kluster och branscher. Det sker ett
aktivt kunskapsutbyte mellan högskolor och
universitet som ger synergieffekter för
näringslivet. Det är ett stråk med gränslösa
samarbeten som gynnar den hållbara
utvecklingen. Gränserna har överbryggats
och det är självklart att leva och verka i alla
delar av stråket. Människor och företag
upplever att de är en del av en välfungerande
storstadsregion – det finns självförtroende i
stråket.

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2015-09-18
§ 67 Förslag till beslut Målbild stråket Göteborg-Borås 2035
Dokumentet ”Stråket Göteborg-Borås – En gemensam målbild för en hållbar
regional struktur” innehåller förutom en gemensam inriktning och målbild även en
beskrivning över hur stråket ser ut idag, hur samverkan fungerar och förslag till hur
en fortsatt gemensam samhällsbyggnadssamarbete kan fortsätta.
Dokumentet är relativt omfattande varför en kortversion i form av en folder även har
tagits fram för att lättare kunna ge en sammanfattande bild.
Målbildsdokumentet är framtaget, i samverkan mellan kommunalförbund och
kommunerna i stråket, i enlighet med den av parterna gemensamma
avsiktsförklaringen daterad 2014-04-29.

Direktionen beslutar
att godkänna föreliggande förslag till målbild
Vid protokollet
Christina Klaar
Förbundssekreterare
Justerat av
Ulf Olsson
Ordförande

Margareta Lövgren

Justeringen tillkännagiven den 23 september 2015 enligt anslag
Rätt utdraget betygar: Christina Klaar

