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Telefon 
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Monika Spjuth 
Handläggare 
033 357039 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 
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Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00446 1.1.2.25 
 

  

 

Anmälningsärende 2019-06-03 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

 

1. Svar på remiss över förslag på ändringar i Skolverkets  

föreskrifter (SKOLFS 2015:28) om insamling av uppgifter  

för uppföljning och utvärdering av det kommunala  

aktivitetsansvaret.    (bil.) 

Dnr 2019-00385, 1.1.2.1, Programområde 3 

 

2. Protokoll från styrelsemöte för Fristadbostäder AB  

den 15 april 2019 (43/2019)   (bil.) 

Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

3. Direktionsprotokoll från sammanträde den 15 mars 2019  

för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (2/2019) (bil.) 

Dnr 2019-00208, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

4. Protokoll från styrelsemöte för Sjuhärads samordnings- 

förbund den 15 mars 2019 (2/2019)  (bil.) 

Dnr 2019-00133, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

5. Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbunds sammanträden 20190205  (bil.) 

Dnr 2019-00202, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

6. Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbunds sammanträden 20190222  (bil.) 

Dnr 2019-00202, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

 

 



Borås Stad 
  Sida 
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7. Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbunds sammanträden 20190416  (bil.) 

Dnr 201900202, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

8. Protokoll från styrelsemöte för Borås Stadshus AB  

den 25 mars 2019    (bil.) 

Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

9. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB  

den 24 april 2019    (bil.) 

Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

10. Protokoll för Borås Borås TME AB:s konstituerande möte  

den 23 april 2019    (bil.) 

Dnr 2019-00031 

 

11. Protokoll från styrelsemöte för BoråsBorås TME AB  

den 23 april 2019    (bil.) 

Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

12. PM Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2019  (bil.) 

Dnr 2019-00380, 2.4.3.25, Programområde 1 

 

13. Protokoll från styrelsemöte för Viskaforshem AB  

den 7 maj 2019    (bil.) 

Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

14. Finansrapport Borås Stad 190430   (bil.) 

Dnr 2019-00022, 1.1.5.3, Programområde 1 

 

15. Protokoll från styrelsemöte för Akademiplatsen AB  

den 23 april 2019    (bil.) 

Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

16. Protokoll för Akademiplatsen AB:s konstituerande möte  

den 23 april 2019    (bil.) 

Dnr 2019-00031 49, 1.1.2.25, Programområde 1  

 

               

 

Ulf Olsson 

Ordförande 

Svante Stomberg 

Kommunchef 



 

 

 

 Remiss 

 2019-04-09 
1 (1) 

Dnr 2019:00579  

 

Postadress: 106 20 Stockholm 
Besöksadress: Fleminggatan 14 
Telefon: 08-527 332 00 vx   Fax: 08-24 44 20 
skolverket@skolverket.se  www.skolverket.se 
 

Remiss av förslag 

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:28) 
om insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av det 
kommunala aktivitetsansvaret 
 
Skolverket översänder härmed förslag till ändringar av föreskrifter i Skolverkets 
författningssamling (SKOLFS). Skolverket vill ge remissinstanserna möjlighet att 
yttra sig över förslagen. 
 
Eventuella synpunkter bör vara Skolverket tillhanda senast den 7 maj 2019. 
Skicka svar som e-post till remiss.aktivitetsansvar@skolverket.se. 
 
Vid eventuella frågor hänvisas till undertecknad som nås på telefon 08-527 331 38. 

På Skolverkets vägnar 

Kristina Klerdal 
Undervisningsråd 
 

 

Bilagor 

Sändlista 
Konsekvensutredning 
Förslag till ändring av föreskrifterna 
Senaste lydelse av föreskrifterna 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
REMISSYTTRANDE 

Sida 

1(1) 

Datum 

2019-04-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00385 1.1.2.1 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 
 

Skolverket 

e-post: remiss.aktivitetsansvar@skolverket.se 

 

Remiss över förslag på ändringar i Skolverkets 

föreskrifter (SKOLFS 2015:28) om insamling av 

uppgifter för uppföljning och utvärdering av det 

kommunala aktivitetsansvaret.  

Dnr 2019:00579 

Yttrande 

Borås stad har inget att erinra mot förslaget. 

 

 

 

 

 

Annette Antonsson 

Stadsledningskansliet 

 

   

 



 

 

Stadsledningskansliet 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
PM 

Sida 

1(1) 

Datum 

2019-04-16 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2019-00385 1.1.2.1 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 
 

 

 

Remiss över förslag på ändringar i Skolverkets 

föreskrifter (SKOLFS 2015:28) om insamling av 

uppgifter för uppföljning och utvärdering av det 

kommunala aktivitetsansvaret.  

 

Skolverket har gett Borås stad möjlighet att yttra sig över förslag till ändringar i 

Skolverkets föreskrifter.  

Med anledning av den korta svarstiden har remissvaret skickats in av ansvarig 

handläggare efter att synpunkter inhämtats från berörda tjänstemän på 

Gymnasie- och ungdomsförvaltningen.  

Yttrande: Borås stad har inget att erinra mot förslaget. 

 

 

Stadsledningskansliet 

 
 
Annette Antonsson 
 



















SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 1(6) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2019-03-15 
 
Plats och tid Skene brandstation 
 2019-03-15 kl. 8.30 – 15.00 
 
Omfattning § 12 - § 22 
 
Närvarande ledamöter Rose-Marie Liljenby Andersson Borås 

Anna Christensson för  
Ulf Sjösten  Borås 
Carl Pålsson  Bollebygd 
Torsten Lindh  Svenljunga 
Anders Brolin  Tranemo 

  Börje Eckerlid  Ulricehamn 
 
Närvarande ersättare Lars-Erik Olsson  Bollebygd 

Johan Björkman  Svenljunga 
  Stephan Bergman  Tranemo § 12 - § 21 
  Ingvar Ideström  Ulricehamn 
    

   
Övriga närvarande Jill Jingbrant, förbundsdirektör 

Stefan Bengtsson, t f räddningschef 
Ann Larsson, administrativ chef 
Björn Larsson, avdelningschef 

  Ida Maberg, lagchef (§ 12- § 14) 
  Susanne Kling, sekreterare 

Magnus Selin, Kommunal 
  Peder Liljeroth, SACO  

 
Utses att justera Anders Brolin 
 
Underskrifter Sekreterare: ............................................................... 
     Susanne Kling 
 
  Ordförande: ................................................................ 
                                      Rose-Marie Liljenby Andersson 
 
  Justerande: ................................................................. 
   Anders Brolin 
 
Justeringen tillkännagiven på SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2019-04-01 



SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 2(6) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2019-03-15 
 
§ 12 
Val av justerare 
Anders Brolin utses att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§ 13 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 
§ 14 
Lagchef Ida Maberg hälsar välkommen till brandstationen i Skene och informerar om 
verksamheten. 
 
§ 15 
Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2018 (Dnr. 2019-000157) 
Årsredovisning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har utarbetats enligt bifogad 
handling. Detaljer för internredovisningen framgår av bilaga 1 och 2, Uppföljning av 
Verksamhetsplanen i bilaga 3 samt Uppföljning av Internkontrollplanen i bilaga 4.  
 
Verksamheten under 2018 har genomförts enligt beslutat handlingsprogram och 
verksamhetsplan. Uppföljning av årets verksamhet visar att under 2018 har merparten av de 
uppsatta målen delvis eller helt blivit nådda.  
 
Årets resultat visar ett överskott med 2,3 Mkr med en omsättning under året på ca 184,8 
Mkr. Avvikelse mot budget är +1,6% och de större posterna består av lägre kostnader för 
avtalspension men högre för personal på grund av sommarens skogsbränder och för 
upprustning av Guttasjöns övningsområde. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att fastställa årsredovisning och verksamhetsuppföljning för år 2018 
 
att tillsammans med revisionsberättelse överlämna årsredovisning och 

verksamhetsuppföljning till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för 
bedömning av ansvarsfrihet för direktionen 

 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
 
  



SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 3(6) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2019-03-15 
 

 

§ 16 
Information angående SÄRF:s budget 
Direktionen informeras om budget 2019 samt övriga ekonomiska förutsättningar som gäller 
inom SÄRF. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
§ 17 
Internkontrollplan 2019 (Dnr. 2019-000158) 
Förbundet har genomfört en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys av verksamheten för 
2019 och identifierat och värderat riskerna. Tre kontrollområden har särskilt prioriterats och 
ingår i internkontrollplanen för 2019. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att fastställa Internkontrollplan 2019 enligt bilaga 
 
§ 18 
IVPA (I väntan på ambulans) – utökning med Fristad och Sätila 
Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) har framställt en önskan till SÄRF om att utöka 
IVPA-verksamheten att omfatta även stationerna i Fristad och Sätila. Som grund för 
framställan ligger den IVPA-rapport som utarbetas av SÄS och SÄRF. 
 
Direktionen diskuterar de uppgifter som framkommit i media under senare tid angående 
neddragningar inom ambulansverksamheten. Räddningschefen kommer att ta kontakter 
med SÄS i denna fråga. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att IVPA-verksamhet införs vid SÄRF:s stationer i Fristad och Sätila 
 
att ge förbundsdirektören i uppdrag att genomföra förändringen 
 
§ 19 
Förlängning av tillförordnad Räddningschef (Dnr. 2016-000147) 
Lagen om Skydd mot olyckor (LSO) anger att en räddningschef ska finnas utsedd inom 
organisationen. Direktionen har tidigare beslutat att utse Stefan Bengtsson som tillförordnad 
räddningschef under perioderna 2016-05-01 – 2017-06-30 samt 2017-07-01 – 2018-06-30 
samt 2018-07-01-2018-12-31 samt 2019-01-01 – 2019-06-30. 
 



SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 4(6) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2019-03-15 
 
 
Rekrytering av räddningschef har inte inletts då innehållet i funktionen, förutom den 
lagstadgade delen, är under beredning. Behov finns därför att förlänga tillförordnandet 
ytterligare en period. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att Stefan Bengtsson utses till tillförordnad räddningschef fr. o m 2019-07-01 och till 

dess rekryteringsprocessen är avslutad, dock längst t o m 2019-12-31. 
 
§ 20 
Revisionen 
De politiskt valda revisorerna har framfört önskemål om att träffa den nyvalda direktionen. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att revisorerna inbjuds att medverka vid direktionens sammanträde 2019-09-20 med 

start kl. 8.30. 
 
§ 21 
Information från förbundsdirektören 
Information lämnas om genomförda och planerade aktiviteter inom SÄRF:s 
medlemskommuner och verksamhetsområden. Bland detta kan nämnas: 
 

 Besök av landshövdingen 
Den 3 maj kommer SÄRF att få besök av landshövdingen. Besöket genomförs i samverkan 
med RäddsamVG och syftet är främst att ha en dialog angående sommarens skogsbränder. 
Direktionen kan anmäla intresse att medverka till förbundsdirektören. 

 

 Individuella möten 
Förbundsdirektören planerar att träffa direktionens medlemmar kommunvis för ömsesidigt 
utbyte och möjlighet att diskutera kommunanknutna frågor. 

 

 Avtal med SOS Alarm 
RäddsamVG genomför gemensamt diskussioner med SOS Alarm angående villkor och 
kostnader i avtalet. 

 

 Räddningstjänstutbildning på gymnasier 
Marks gymnasium och Sven Erikssongymnasiet i Borås har tecknat avtal med SÄRF och 
kommer fr. o m hösten 2020 att erbjuda kurser med koppling mot räddningstjänsten i några 
av gymnasieprogrammen. 
 

  



SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 5(6) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2019-03-15 
 

Efter avslutad utbildning kommer eleven att vara utbildad på en nivå som motsvarar den 
preparandutbildning som genomförs för nyanställda brandmän till RIB-kårerna. SÄRF ser 
mycket positivt på denna utveckling då detta kan komma att väcka intresse för framtida 
arbete som brandman RIB, brandman heltid och brandingenjör. 
Även gymnasiet i Ulricehamn har visat intresse för ett framtida samarbete. 

 

 Guttasjöns övningsanläggning 
Möjligheter utreds nu för att ersätta den nuvarande gamla gasolanläggningen med en ny typ 
av anläggning. Inledande kontakter har tagits och kostnadsberäkningar pågår för att 
eventuellt tas med i investeringsbudget inför år 2020. 

 

 Kontakter med blivande brandingenjörer 
SÄRF har besökt studenter som läser till brandingenjör i syfte att ge information och främja 
framtida rekryteringar. 

 

 Fastighetsregister 
Det är nu klart att SÄRF får tillgång till fastighetsregister i kommunerna Mark och Tranemo. 
SÄRF har behov av detta även i övriga medlemskommuner. 

 

 Statistik 
Räddningschefen redovisar och kommenterar operativa händelser under 2018. 

 

 Branden på Evedalsgatan 
Räddningschefen informerar om händelseförloppet vid den stora brand som inträffade den 
27 februari på Evedalsgatan i Borås. I fastigheten fanns flera olika verksamheter 
representerade. Insatsen kommer att utredas av en extern utredare från Karlstads 
räddningstjänst i syfte att dra erfarenheter av hur den operativa insatsen fungerade.  
RISE (Research Institutes of Sweden) har ställt en muntlig förfrågan om att få genomföra en 
utredning för att belysa spridningsrisken utifrån ett byggnadstekniskt perspektiv, om de får 
möjlighet till resurser. 

 

 Praktik som brandman i beredskap 
För att locka personer att bli brandman i beredskap vid våra RIB-stationer ges möjlighet till 
praktik under ett antal månader. Man deltar i övningar och stationsarbeten och målet är att 
personen sedan söker till lediga tjänster och blir anställd om brandman. Under senare år har 
antalet intresserade praktikanter ökat vilket påverkat bemanningen i positiv riktning. 

 

 SÄRF:s ledningscentral 
Under år 2010 installerades ny teknik i ledningscentralen och detta finansierades till hälften 
med statsbidrag via MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Den tekniska 
utrustningen är nu i behov av modernisering för att upprätthålla nuvarande förmåga. SÄRF 
har ansökt hos MSB som har förmedlat ett åtgärdsförslag. Ärendet bereds nu vidare inför 
budget 2020. 

 
  



SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 6(6) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2019-03-15 
 
 
 
§ 22 
Information om arbetet med nytt Handlingsprogram samt Work-shop 
Ett nytt Handlingsprogram för SÄRF ska utarbetas för att gälla under perioden 2020 – 2023. 
Handlingsprogrammet är det styrdokument som beskriver hur SÄRF:s ska bedriva det 
olycksförebyggande arbete och den operativa verksamheten utifrån Lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor. 
 
Brandingenjör Peder Liljeroth, som har i uppdrag att utarbeta förslag till nytt 
handlingsprogram, redovisar hur arbetet kommer att bedrivas och de tankar som hittills 
finns avseende innehåll. 
 
Direktionen genomför en Work-shop där olika frågeställningar kring verksamhetsstrategier, 
inriktning och huvudfokus diskuteras. Ärendet återkommer till direktionen 2019-06-14. 
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Organ Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 

Tid Fredag den 15 mars, kl 13.00-14.00  

Plats Borås, Lagercrantz plats 5, Hüttner på Mässen 

 

Beslutande 
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  
Leif Sternfeld (C), Marks kommun     

Nicole Bouyer, Arbetsförmedlingen  

Sofia Sandänger, Försäkringskassan  

 

Ersättare 
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  

Lars Hermansson, Försäkringskassan  
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun  

 

Övriga 
Anna Fagefors, Förbundschef 

Pernilla Knutsson, Projektledare, Biträdande förbundschef 

 

 
 

Omfattning 

§§ 11-19 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Sekreterare Anna Fagefors 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Ordförande Cecilia Andersson  

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Justerare Sofia Sandänger  
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§§ Ärenden             Beslut 

 

11 

 

Mötet öppnas 

Styrelsens representanter har ägnat förmiddagen åt 

summeringar av förbundets uppdrag och 

verksamheter med några fördjupningar och 

tillbakablickar samt tankar om framtidsvisioner.  

Summeras som lärorikt och välinvesterad tid.   

 

Dagordningen godkänns. 

12 Val av justerare 

 

 Sofia Sandänger justerar  

13 Föregående protokoll, den 31/1 2019 

 

Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se  

 

 

Protokollet godkänns och 

läggs till handlingarna. 

   

14 Styrdokument 

 

Genomgång av förbundets styrdokument har skett. 

Parallellt har översyn gjorts av hur väl dokument-

hantering följer fastställda planer samt vilka 

instruktioner som kan behöva uppdateras. Vid nästa 

möte avhandlas dokumenthanteringsplan samt 

riktlinjer för inköp och rekrytering. 

 

 

 

Styrelsen fastställer  

Internkontrollplan samt attest- 

och delegationsordning, med 

språklig justering så att ordet 

policy byts mot riktlinjer  

(för inköp och rekrytering).  

  

15 Ekonomi, prioritering av disponibla medel 

 

Förbundschef informerar om det positiva 

ekonomiska läget och att styrelsen kan behöva 

diskutera ytterligare prioritering av disponibla medel 

när slutreglering av projektredovisning är klar. 

Medskick från utförare är bl a att ACT och Neuro-

ACT samt Supported Employment efterfrågas. 

 

 

 

Styrelsen beslutar att 

prioritera utbildningar till 

personal hos ägarparterna. 

 

16 Beslutspunkter från inledande utvecklingsdel 

Frågor kvar att formalisera efter förmiddagens möte: 

 

Gröna Vägen och Vägen framåt har enligt avtal 2019 

”särskilt ansvar att arbeta fram ett förslag om 

utvecklat samarbete i drift”. 

 

 

Allt fler team efterfrågas. Finns det frågor/kunskap 

av återkommande karaktär som skulle kunna 

effektivisera driften? 

 

De sociala företag som får stöd av förbundet genom 

Sjuhäradsmusketörerna önskar kunna använda 

pengarna även till handledarstöd och ledarskap. 

Förbundsstyrelsen efterfrågar dialog inför beslut. 

 

 

Uppdras åt Förbundschef att 

utveckla enligt beslut: 

 

Gröna Vägen och Vägen 

Framåt formas till en 

gemensam aktivitet.  

Externt processtöd bekostas 

av förbundet. 

 

Uppföljning av samverkans-

teamens arbete ska ske. 

 

Till nästa förbundsstyrelse-

möte inbjuda ordförande för 

Sjuhäradsmusketörerna och 

den person som utför 

coachande administration. 

 

https://www.sjusam.se/wp-content/uploads/2019/02/Protokoll-styrelse-20190131.pdf
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17 Lokalfråga för kansliet 

 

Förbundets kansli behöver nya lokaler då Borås Stad 

har behov av de befintliga för eget bruk.  

Flera hyresvärdar är kontaktade och olika alternativ 

finns i centrala delar av Borås. Inväntar ytterligare 

uppgifter inför beslut för att kunna avgöra vad som 

ger bäst förutsättningar. Större yta än nuvarande 

beräknas och gärna då med en större egen 

möteslokal. 

 

 

 

Styrelsen delegerar beslut om 

ny lokal till ordförande och 

anvisar att tillgänglighet är 

avgörande. 

18 Verksamhetsuppföljning ESF-projekt 

  

A, Positiv Rörelse presenteras vid inledning av 

medlemssamrådet. 

 

B, PULS Projektet som precis har inletts med analys 

och planeringsfas kommer att ha utbyte med Finland 

och får närmast besök av en mindre delegation 

därifrån. Dialog pågår med chefer och personal 

 

 

 

Styrelsen tar del av 

informationen. 

19 Övriga frågor, mötet avslutas Mötet avslutas. 

 

Styrelsens nästa möte 

21 maj 08.30-12.00 

 
 



 

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND 
 

                                                         i samverkan med Sjuhärads kommuner:    
 

BOLLEBYGD    BORÅS    HERRLJUNGA    MARK    SVENLJUNGA    TRANEMO    ULRICEHAMN    VÅRGÅRDA 

___________________________________________________________________________ 

Österlånggatan 74 503 37 Borås  Telefon 033 – 430 10 09 

 

 

 

 
 
ANSLAG/BEVIS 

 
Protokollet från styrelsen för Sjuhärads samordningsförbunds möte är justerat.  

Justeringen tillkännages genom anslag på medlemskommunernas anslagstavlor samt 

på Västra Götalandsregionens anslagstavla. 

 

  
 
 
Sammanträdesdatum: 2019-03-15 
 
Justeringsdatum:  2019-04-03 
 
Anslaget sätts upp:  2019-04-05 
 
Anslaget tas ned:  2019-04-30 
 
 
 
Protokollet finns tillgängligt på    
www.sjusam.se  
Originalprotokollet förvaras hos Sjuhärads samordningsförbund, 
Österlånggatan 74, Borås. 
 
 
 
Sjuhärads Samordningsförbund 
 
 
Anna Fagefors 
Förbundschef  
 
anna.fagefors@sjusam.se  
 

 

 

   

http://www.sjusam.se/
mailto:anna.fagefors@sjusam.se
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Direktionsprotokoll 2019-02-05 
 

Plats och tid Borås kl 9.00 – 11.30 
  
Omfattning §§ 1-17 
  
Beslutande  Malin Carlsson (S) Ordförande §§ 7-17 
 Bengt Hilmersson (C) 1:e vice ordförande 
 Lisa Dahlberg (S) 2:e vice ordförande 
 Michael Plogell (FR) §§ 7-17 
 Annette Carlson (M) 
 Gunnar Andersson (M) 
 Stefan Carlsson (S) Ordförande §§ 1-6 
 Tony Hansen (S) 
 Roland Karlsson (C) 
  
Ersättare Lars-Erik Olsson (S) 
 Kerstin Hermansson (C) 
 Niklas Arvidsson (KD) 
 Mats Palm (S) 
 Tomas Johansson (M) 
 Johan Björkman (M) 
 Lennart Haglund (C) 
 Wiktor Öberg (M) 
 Tony Willner (S)  
  
Adjungerade Monica Björsell (LPO) 
 Ingemar Basth (MP) 
 Jan-Olof Sundh (V) 
 Mikael Levander (NU) 
  
Övriga  Magnus Haggren, Förbundsdirektör  
 Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef 
 Linda Bergholtz, Administrativ chef  
 Magnus Brenne, Controller § 13 
 Anna Laang, Regionutvecklare § 13 
 Ann-Katrin Schutz, Regionutvecklare Välfärd § 13 
 Charlotte Stigh-Brüsin, Utbildning och kompetens § 13 
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Sekreterare ………………………………………………………………………………………

 Linda Bergholtz 

 

 

Ordförande…………………………………………………………………………………………

 Malin Carlsson  

 

 

Justerare…………………………………………………………………………………………….

  Lisa Dahlberg 
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§ 1 Val av mötesordförande 

  
Direktionen beslutar 
 att välja Stefan Carlsson (S) till mötesordförande §§ 1-6 

  
§ 2 Fastställande av dagordning 
  
Direktionen beslutar 
 att fastställa dagordningen 

  

§ 3 Val av justerare 
Lisa Dahlberg (S) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 

  

§ 4 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll från 2018-12-07 läggs till handlingarna 

  

§ 5 Redovisning av kommunernas val av ledamöter och ersättare samt revisorer 
Enligt förbundsordningen ska Direktionen för kommunalförbundet bestå av nio ledamöter 
och nio ersättare. Borås Stads fullmäktige väljer två ledamöter och två ersättare. Övriga 
medlemskommuners fullmäktige väljer vardera en ledamot och en ersättare. Enligt 
förbundsordningen ska det eftersträvas att kommunledningarna representerar respektive 
kommun. Varbergs kommun har enligt avtal rätt att närvara med högst två utsedda 
representanter.  
 
Medlemskommunerna har utsett följande ledamöter och ersättare  
 
Bollebygd Michael Plogell (FR) ledamot 
 Lars-Erik Olsson (S) ersättare 
Borås Malin Carlsson (S) ledamot 
 Annette Carlson (M) ledamot 
 Kerstin Hermansson (C) ersättare 
 Niklas Arvidsson (KD) ersättare 
Herrljunga Gunnar Andersson (M) ledamot 
 Mats Palm (S) ersättare 
Mark Lisa Dahlberg (S) ledamot 
 Tomas Johansson (M) ersättare 
Svenljunga Stefan Carlsson (S) ledamot 
 Johan Björkman (M) ersättare 
Tranemo Tony Hansen (S) ledamot 
 Lennart Haglund (C) ersättare 
Ulricehamn Roland Karlsson (C) ledamot 
 Wiktor Öberg (M) ersättare 
Vårgårda Bengt Hilmersson (C) ledamot 
 Tony Willner (S) ersättare 
 
Varbergs kommun har utsett följande adjungerade representanter 
Christofer Bergenblock (C) adjungerad ledamot 
Jana Nilsson (S) adjungerad ersättare 
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Revisorer 
Enligt förbundsordningen ska förbundet revideras av minst tre revisorer som är 
gemensamma för förbundsmedlemmarna. Borås Stads, Marks och Ulricehamns fullmäktige 
utser vardera en revisor samt en ersättare. Borås Stads revisor är sammankallande. Övriga 
medlemskommuner kan om de så önskar utse vardera en revisor och en ersättare.  
 
Medlemskommunerna har utsett följande revisorer 
 
Borås  Boris Preijde (M) ordinarie 
 Ingwer Kliche (S) ersättare 
Mark  Roger Fogelström (M) ordinarie  
 Eva Ryberg (S) ersättare 
Ulricehamn  Ingrid Isaksson (S) ordinarie 
 Lars-Erik Josefsson (M) ersättare 
Vårgårda  Weine Eriksson (S) ordinarie 
 Göran Frantz (M) ersättare 
Tranemo  Malin Myrman (M) ordinarie  

  
Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll  
  

§ 6 Val av ordförande, 1e vice ordförande och 2e vice ordförande 
Förbundsdirektionen utser inom sig ordförande, 1e vice ordförande och 2e vice 
ordförande. Dessa utgör Direktionens presidium som leder Direktionens arbete och 
representerar förbundet utåt i de fall Direktionen inte beslutat om annat. Ordförande för 
beredningen för hållbar utveckling, BH7, är adjungerad ledamot i presidiet. 
 
Valberedningens förslag 
Ordförande   Malin Carlsson (S) Borås 
1e vice ordförande Bengt Hilmersson (C) Vårgårda 
2e vice ordförande  Lisa Dahlberg (S) Mark  

  
Direktionen beslutar 
 enligt valberedningens förslag 
  

§ 7 Val av adjungerade ledamöter 
Enligt förbundsordningen äger partier som ej är representerade i Direktionen genom 
medlemskommunernas representation rätt att adjungeras då minst 3 % av det 
sammantagna röstetalet i de åtta medlemskommunerna erhållits vid senaste 
kommunfullmäktigevalet eller då parti erhållit minst 12 % av röstetalet i en enskild 
kommun. De partier som äger rätt att adjungeras är Miljöpartiet, Vänsterpartiet, 
Sverigedemokraterna, Nya Ulricehamn, Landsbygdspartiet oberoende Svenljunga samt 
Liberalerna. 
 
Anmodan om att utse förslag till adjungerad ledamot har skickats till partierna. Samtliga 
partier har inkommit med svar.  
 
Valberedningens förslag 
Miljöpartiet   Ingemar Basth 
Vänsterpartiet   Jan-Olof Sundh 
Sverigedemokraterna   Crister Spets  
Nya Ulricehamn  Mikael Levander 
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Landsbygdspartiet oberoende Svenljunga Monica Björsell 
Liberalerna   Anna Svalander 

  
Direktionen beslutar 
  enligt valberedningens förslag 
  

§ 8 Val av beredningar samt styrgrupp Navet science center 
Enligt förbundsordningen beslutar Direktionen om sina berednings- och andra 
arbetsformer. Enligt beslut i Direktionen 2015-02-27 ska beredningen för Välfärd och 
Kompetens har nio platser varav två från Borås Stad och övriga medlemskommuner en 
plats per kommun. Beredningen för hållbar utveckling Sjuhärad BH7 ska ha nio platser 
varav två från Borås Stad och övriga medlemskommuner en plats per kommun samt 
Varbergs kommun en adjungerad plats. 
 
Enligt beslut i Direktionen 2015-01-30 ska styrgruppen för Navet science center bestå av 
en ledamot från aktuella medlemskommuner. 
 
Valberedningens förslag 
 
Beredningen för Välfärd och kompetens  
Bollebygd  Lars-Erik Olsson (S) 
Borås  Niklas Arvidsson (KD) 
Borås Anna Svalander (L) 
Herrljunga Mats Palm (S) 
Mark  Tomas Johansson (M) 
Svenljunga  Johan Björkman (M) 
Tranemo  Lennart Haglund (C)  
Ulricehamn  Wiktor Öberg (M) 
Vårgårda  Bengt Hilmersson (C))  
 
Som ordförande föreslås Bengt Hilmersson (C) och som vice ordförande Mats Palm (S) 
 
Beredningen för hållbar utveckling BH7  
Bollebygd  Michael Plogell (FR) 
Borås  Annette Carlson (M) 
Borås Kerstin Hermansson (C) 
Herrljunga Gunnar Andersson (M) 
Mark  Lisa Dahlberg (S) 
Svenljunga  Stefan Carlsson (S) 
Tranemo  Tony Hansen (S) 
Ulricehamn  Roland Karlsson (C) 
Vårgårda  Tony Willner (S) 
Varberg  Christofer Bergenblock (C) adjungerad  
 
Som ordförande föreslås Annette Carlson (M) och som vice ordförande Tony Hansen (S) 
 
Styrgrupp Navet science center  
Borås  Anna Svalander (L) 
Mark  Tomas Johansson (M)  
Svenljunga Stefan Carlsson (S) 
Tranemo  Lennart Haglund (C) 
Ulricehamn  Wiktor Öberg (M)  
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Som ordförande föreslås Tomas Johansson (M) och som vice ordförande Stefan Carlsson 
(S) 

  
Direktionen beslutar 
 enligt valberedningens förslag 
  
§ 9 Val av poster utanför förbundet 

Direktionen ska utse ledamöter till ett antal poster utanför förbundet.  
 
Valberedningens förslag 
 

Beredningen för hållbar utveckling 

Västra Götaland, BHU Malin Carlsson (S) 

  Bengt Hilmersson (C) 

  Lisa Dahlberg (S) 

  Annette Carlson (M) 

  
Västkoms styrelse Malin Carlsson (S) 

  Bengt Hilmersson (C) 

  Lisa Dahlberg (S) 

  Annette Carlson (M) 

  
Styrelsen för mediapoolen   

Ledamot Kerstin Hermansson (C) 

Ledamot Tony Hansen (S) 

Ersättare Johan Björkman (M) 

Ersättare Tony Willner (S) 

  

Styrelsen för Gryning vård AB    

Ledamot  Avvaktar besked från styrelsen 

Lekmannarevisor  Boris Preijde (M) 

  
Ägarråd Gryning vård AB   

Ledamot Bengt Hilmersson (C) 

Ersättare Mats Palm (S) 
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Stämombud Västkom   

Ordinarie Tony Willner (S) 

Ersättare Roland Karlsson (C) 

  
Stämombud Mediapoolen   

Ordinarie  Wiktor Öberg (M) 

Ersättare Lisa Dahlberg (S) 

  
Stämombud Gryning vård AB   

Ordinarie Bengt Hilmersson (C) 

Ersättare Mats Palm (S) 

  
Stiftelsen Espira   

Ledamot Joakim Svärdström, tjm 

  

Närvårdssamverkan 
Ledamöterna i beredningen för Välfärd 

och kompetens  

 
 

Integration Boråsregionen Bengt Hilmersson (C), ordf 

  Johan Björkman (M) 

  Mats Palm (S) 

  Lars-Erik Olsson (S) 

  
Länsstyrelsens samarbetsgrupp 

Våld i nära relationer 
Niklas Arvidsson (KD) 

 

  
Direktionen beslutar 
 enligt valberedningens förslag med följande ändring gällande styrelsen för mediapoolen 

Tony Willner (S) ledamot 
Tony Hansen (S) ersättare 

  
§ 10 Beslut om Adjungerade ledamöters plats i beredningarna 

Valberedningen föreslår att adjungerade ledamöter ska ha rätt till adjungerad 
plats/insynsplats i beredningarna. 
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Direktionen beslutar 
 enligt valberedningens förslag 
  

§ 11 Beslut om Arvoden och övriga ersättningar till förtroendevalda  
Enligt förbundsordningen ska valberedningen bereda ersättningsbestämmelser för 
förtroendevalda och revisorer. Direktionen beslutade 2015-09-18 om arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda utifrån en grundnivå (GN) med årlig uppräkning. 
Grundnivån följer Borås Stads bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda och Boråsregionen följer Borås Stads uppräkning. Valberedningen föreslår 
att beslutet från 2015 ligger till grund för arvoden och ersättningar under innevarande 
mandatperiod. 

  
Direktionen beslutar 
 enligt valberedningens förslag 
  

§ 12 Beslut om Sammanträdestider 2019 
Presidiet har tagit fram förslag till sammanträdestider för Direktionen 2019. 
Sammanträdestiden är satt till kl 9.30-12 undantaget ett heldagssammanträde under våren 
och ett under hösten.   
 
22 februari 
12 april kl 9-16 
14 juni 
27 september 
8 november kl 9-16 
6 december 

  
Direktionen beslutar 
 att fastställa Direktionens sammanträdestider enligt presidiets förslag förutom 

sammanträdestiderna 12 april och 14 juni där presidiet får uppdrag att föreslå nya tider 
  

§ 13 Introduktion till kommunalförbundet 
Magnus Haggren, Förbundsdirektör  
Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef  
Magnus Brenne, Controller 
Linda Bergholtz, Administrativ chef 
Anna Laang, Regionutvecklare 
Ann-Katrin Schutz, Regionutvecklare välfärd 
Charlotte Stigh-Brüsin, Utbildning och kompetens 
 
Presentation av kommunalförbundet och dess verksamhet; organisation, ansvarsområden, 
aktuella frågor etc. 

  
Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll 
  

§ 14 Information inför dialog gällande Kulturstrategi för Västra 
Götalandsregionen 2020-2023 
En ny regional kulturstrategi för perioden 2020–2023 arbetas fram under 2018-2019 enligt 
kultursamverkansmodellen. Den nya kulturstrategin är en sammanslagning av tre 
dokument; den tidigare regionala kulturstrategin, regionens kulturplan samt den regionala  
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biblioteksplanen. Arbetet med den nya kulturstrategin innebär samråd med olika aktörer 
och organisationer för att samla kunskap och erfarenheter från kommuner, kulturlivets  
 
aktörer och det civila samhället i regionen. Syftet med samråd och dialog är att identifiera 
gemensamma ambitioner och prioriteringar ur ett regionalt helhetsperspektiv. Regionens 
fyra kommunalförbund är viktiga aktörer i regionens samrådsprocess och under februari  
 
månad besöker presidiet från Västra Götalands kulturnämnd, kommunalförbundens 
presidier. Ett färdigt förslag till ny Kulturstrategi för Västra Götalandsregionen 2020–2023 
presenteras för regionens kulturnämnd i april 2019 och skickas sedan till regionstyrelsen 
som ansvarar för remisshanteringen. Efter beslut i regionfullmäktige i oktober, lämnas den 
nya strategin över till Statens kulturråd.  
 
Kerstin Hermansson (C) lyfter vikten av bygdegårdar och behovet av stöd till de ideella 
krafter som arbetar med dem. Tomas Johansson (M) påtalar betydelsen av det lokala 
perspektivet; hur kulturen tillgängliggörs för kommuninvånarna. 

  
Direktionen beslutar 
 att ta informationen om arbetsprocess och tidplan för ny Kulturstrategi för Västra 

Götaland 2020–2023 till dagens protokoll 
  

§ 15 Anmälningsärenden  
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna 
 
Inkomna handlingar  

Datum Avsändare  Ärende  
181207 1. Gryning Vård AB Styrelseprotokoll 181115 
181210 2. Västra Götalandsregionen Beslut gällande ny zonstruktur för Västtrafik 
181210 3. Västra Götalandsregionen Beslut Överlämnande av allmänna handlingar från styrelsen 

för Alingsås lasarett till Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg 

181212 4. Herrljunga kommun Val av ledamot och ersättare Direktionen 
181214 5. Tranemo kommun Val av revisorer 
181217 6. Länsstyrelsen Förlängning av projekt gällande integration 
181217 7. Stiftelsen Drivhuset i Borås Ansökan Drivhuset - För ökat entreprenörskap och 

intraprenörskap i Sjuhärad 2019 
181217 8. Tranemo kommun Val av ledamot och ersättare Direktionen samt revisor 
181218 9. Västra Götalandsregionen Uppdragsbeskrivningar för regionstyrelsens beredningar 
181219 10. Högskolan i Borås,  Smart 

Textiles 
Ansökan Smart Textiles inkl DO-Tank Center 

181220 11. Vårgårda kommun Val av ledamot och ersättare Direktionen 
181220 12. TILLT Ansökan Jämställt! 
181220 13. Ulricehamns kommun Val av ledamot och ersättare Direktionen samt revisor 
181220 14. Ung företagsamhet Ansökan Entreprenörskap i grundskolan 
181220 15. Ung företagsamhet Ansökan UF-Företagande för nya målgrupper 
181221 16. Ulricehamns kommun Ansökan Gränsbygd Sjuhärad 2019-2021 
181221 17. Borås Stad Ansökan Hållbar Landsbygd Sjuhärad 
181221 18. Tandvårdsstyrelsen, VGR Inriktningsdokument Närvårdssamverkan 
190103 19. Marks kommun Val av ledamot och ersättare Direktionen samt revisor 
190104 20. Science Park Borås Ansökan Hållbara stationssamhällen i Sjuhärad 
190104 21. NyföretagarCentrum Borås Ansökan NyföretagarCentrum 2019 
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190106 22. Teater NU Ansökan Art Center Sjuhärad - Hållbarhet, innovation, 

inkludering 
190106 23. Konstnärscentrum Väst Ansökan (X)sites Sjuhäradsrundan 2019 
190106 24. Therese Fredman Ansökan Jämställt entreprenörskap 
190106 25. Ideella kulturföreningen 

Bikupan 
Ansökan LjudKonst 7Härad 

190107 26. Nya Ulricehamn Val av adjungerad ledamot Direktionen 
190107 27. Borås Stad Val av ledamot och ersättare Direktionen samt revisor 
190107 28. Kulturnämnden, VGR Överenskommelser 2019-2020 om samverkan och 

finansiering mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunalförbunden 

190107 29. Rydals museum, Marks 
kommun 

Rekvisition Skimmer och härvor i Viskadalen 

190107 30. Borås Stad Inträdesordningen Fullmäktigeskrivelse Förslag från 
Kommunfullmäktiges valberedning gällande 
förtroendeuppdrag mandatperioden 2019-2022 

190107 31. Miljöbron Ansökan Miljöbron – kompetensförsörjning för ett hållbart 
Sjuhärad 2018-2019 

190107 32. Connect Sverige – Region 
Väst 

Ansökan Verksamhetsstöd Connect Väst/Tillväxt 3.0 – 
tillväxt i små och medelstora företag i Boråsregionen. 

190108 33. Gryning Vård AB Styrelseprotokoll 181218 
190108 34. Regionutvecklingsnämnden, 

VGR 
Överenskommelse 2019-2020 mellan VGR och  
kommunalförbunden angående delregionala tillväxtmedel 

190109 35. Vänsterpartiet Sjuhärad Val av adjungerad ledamot Direktionen 
190110 36. VästKom Fullmakt gällande FVM-arbetet 
190111 37. Liberalerna Val av adjungerad ledamot Direktionen 
190111 38. Trafikverket Samrådsmöte E20 Vårgårda-Ribbingsberg 
190111 39. Borås Stad Remiss Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning 
190111 40. Sverigedemokraterna Val av adjungerad ledamot Direktionen 
190114 41. Miljöpartiet Val av adjungerad ledamot Direktionen 
190115 42. Marks kommun Inriktningsdokument Närvårdssamverkan 
190116 43. Borås Stad Överenskommelse In- och utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård 
190122 44. Svenljunga kommun Val av ledamot och ersättare Direktionen 
190122 45. Landsbygdspartiet oberoende 

Svenljunga 
Val av adjungerad ledamot Direktionen 

190122 46. Gryning Vård AB Styrelseprotokoll 181115 
190123 47. Tranemo kommun Överenskommelse In- och utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård 
190123 48. Tranemo kommun Överenskommelse spelmissbruk 
190123 49. Inkubatorn i Borås Rekvisition Business Start Up Boost 
190123 50. Varbergs kommun Val av adjungerad ledamot Direktionen 
190128 51. Västra Götalandsregionen Uppdragsbeskrivning beredningen för externa relationer 
190129 52. Ung Företagsamhet  Ansökan Ung Företagsamhet Älvsborg 
190129 53. Inkubatorn i Borås Rekvisition Introduktion av Sjuhärads textila näringsliv för 

företagare och entreprenörer 2.0 
190129 54. Ulricehamns tidning Begäran om utlämnande av allmän handling 
190131 55. Marks kommun Överenskommelse In- och utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård 
190201 56. Vårgårda kommun Överenskommelse In- och utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård 
190201 57. Vårgårda kommun Val till ledningsgruppen för gymnasiesamverkan 
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Expedierade handlingar  

Datum Mottagare  Ärende  
181218 58. Medlemskommuner Direktionsprotokoll 2018-12-07 samt anslag 
181219 59. Medlemskommuner Budget och verksamhetsplan 2019 
181221 60. Landsbygdspartiet, 

oberoende Svenljunga, 
Liberalerna, Miljöpartiet, 
Nya Ulricehamn, 
Sverigedemokraterna, 
Vänsterpartiet 

Val av adjungerad ledamot 

190111 61. Medlemskommuner Fullmakt gällande det fortsatta FVM-arbetet 
 

Delegationsbeslut  

Datum  Beslut  Delegat  
180626 62. Avtal om tjänsteköp i projektet En skola för alla, Ulricehamns 

kommun 
Förbundsdirektör 

181205 63. Begäran om tilldelningsbeslut upphandling av 
Rekryteringskonsulter 

Förbundsdirektör 

181207 64. Överenskommelse med Västkom avseende tjänsteköp av 
personal 

Förbundsdirektör 

181210 65. Samverkansavtal med samtliga medlemskommuner gällande 
Yrkesresan 

Förbundsdirektör 

181220 66. Disponering av delregionala tillväxtmedel för processen att 
formulera en ny kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

Ordförande 

181220 67. Förlängd projektperiod Ljudkonst 7Härad Regionutvecklingschef 
181220 68. Avtal avseende biträde för revision Ordförande 
190110 69. Avtal gällande hantering av avvikelser i Närvårdssamverkan 

Södra Älvsborg 
Förbundsdirektör 

190110 70. Anställning Regionutvecklare Välfärd Förbundsdirektör 
190116 71. Avtal mellan Business Region Borås och UC Affärsinformation 

AB 
Förbundsdirektör 

190129 72. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering med 
tillhörande PUB-avtal 

Förbundsdirektör 

190129 73. Personuppgiftsbiträdesavtal Södra Älvsborgs Sjukhus Förbundsdirektör 
190204 74. Beslut reviderad ansökan Gränslösa bibliotek Regionutvecklingschef 

 
§ 16 

 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen 
 

§ 17 Nästa sammanträde äger rum den 22 februari 2019 kl 9.30-12 
 



 

Adress 
Skaraborgsvägen 1 A 

Postadress 
506 30 Borås 

Webbplats 
Borasregionen.se 

E-post 
info@borasregionen.se 

 

 
 
 
ANSLAG 
 
Protokollet från Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag på 
kommunalförbundets digitala anslagstavla på www.borasregionen.se  
 
 
Sammanträdesdatum: 2019-02-05 
 
Justeringsdatum:  2019-02-13 
 
Anslaget sätts upp:  2019-02-13 
 
Protokollet finns tillgängligt på www.borasregionen.se 
  
Originalprotokollet förvaras på Boråsregionen  
Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgsvägen 1 A, Borås. 
 
 
 
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund 
 
 
Linda Bergholtz  
Administrativ chef  
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Direktionsprotokoll 2019-02-22 
 

Plats och tid Borås kl 9.40 – 12.05 
  
Omfattning §§ 18-34 
  
Beslutande  Malin Carlsson (S) Ordförande 
 Bengt Hilmersson (C) 1:e vice ordförande Ej § 24 
 Lisa Dahlberg (S) 2:e vice ordförande §§ 18-23 
 Annette Carlson (M) 
 Michael Plogell (FR) 
 Stefan Carlsson (S) 
 Tony Hansen (S) 
 Roland Karlsson (C) 
  
Ersättare Lars-Erik Olsson (S) 
 Kerstin Hermansson (C) 
 Niklas Arvidsson (KD) 
 Tomas Johansson (M) 
 Johan Björkman (M) 
 Lennart Haglund (C) 
 Wiktor Öberg (M) 
 Tony Willner (S)  
  
Adjungerade Jana Nilsson (S) §§ 18-24 
 Ingemar Basth (MP) Ej §§ 24-25 
 Jan-Olof Sundh (V) 
 Mikael Levander (NU) 
 Crister Spets (SD) 
 Anna Svalander (L) §§ 18-24 
  
Övriga  Magnus Haggren, Förbundsdirektör  
 Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef 
 Linda Bergholtz, Administrativ chef  
 Tomas Ekberg, Västra Götalandsregionen § 21 
 Joakim Waare, Västra Götalandsregionen § 21 
 Karin Björklind, Regionutvecklare §§ 21-22 
 Anna Laang, Regionutvecklare § 24 
 Sebastian Mårtensson, Business Region Borås § 26 
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Sekreterare ………………………………………………………………………………………
 Linda Bergholtz 

 

 

Ordförande…………………………………………………………………………………………
 Malin Carlsson  

 

 

Justerare…………………………………………………………………………………………….
 Bengt Hilmersson 

 

 

Justerare § 24…………………………………………………………………………………………….
 Roland Karlsson 
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§ 18 Fastställande av dagordning 
Två valärenden har tillkommit; ledamot till Politiskt samråd naturbruk samt justering i val 
av ledamöter till Styrelsen för Mediapoolen. 

  
Direktionen beslutar 
 att komplettera dagordningen med Politiskt samråd naturbruk samt Styrelsen för 

Mediapoolen 
  
§ 19 Val av justerare 

Bengt Hilmersson (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. Roland Karlsson 
(C) utses att justera § 24 då ordinarie justerare inte deltar i ärendet på grund av jäv. 

  
§ 20 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll från 2019-02-05 läggs till handlingarna 
  
§ 21 Presentation av rapporten Vår bästa tid är nu? 

Tomas Ekberg och Joakim Waare från Västra Götalandsregionen presenterar rapporten 
Vår bästa tid är nu? – Regionrapport 2018 Hållbar utveckling i Västra Götaland. Rapporten 
tar upp utvecklingen i Västra Götaland inom ett flertal områden, såsom ekonomisk 
utveckling och näringslivets produktivitet, arbetsmarknad och arbetspendling, infrastruktur, 
disponibel inkomst, jobbutveckling samt sysselsättningsutveckling, utbildningsbakgrund, 
psykisk ohälsa, trygghet och miljö. 

  
Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll  
  
§ 22 Presentation av Framtidsbild Boråsregionen 

Karin Björklind, Regionutvecklare, berättar om det arbete som pågår när det gäller att ta 
fram en gemensam Struktur- och framtidsbild för Boråsregionen. Arbetet sker i 
projektform under 2018-2020 och arbetsgruppen består av representanter från 
medlemskommunerna inom olika verksamhets- och kompetensområden. Syftet med 
framtidsbilden är att presentera riktning och en vision för framtiden samt ge tyngd i 
planeringsfrågor på regional och nationell nivå. Boråsregionens strukturbild utgör en 
byggsten i Västra Götalandsregionens strukturbild. Arbetet består till stor del av att hitta 
områden där samverkan över kommungränserna ger mervärden.  
 
Jana Nilsson (S) önskar att även Varberg ska få vara en del i arbetet för att på så sätt 
identifiera ytterligare samverkansområden med Boråsregionen. 

  
Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll  
  
§ 23 Årsredovisning 2018 

Ekonomiskt resultat 
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 816 tkr gentemot budget vilket är 1 136 
tkr lägre än 2017. Förbundskansliet redovisar ett underskott gentemot budget om 49 tkr 
vilket är 1 175 tkr sämre jämfört med 2017. En betydande förklaring till det försämrade 
resultatet är den indexkostnadsökning för utbyggnad av E20 som delvis belastat 
förbundskansliet. Navet science center redovisar ett resultat om 419 tkr vilket är i nivå med 
2017. Medarbetarcentrum gör ett resultat om 445 tkr vilket är 99 tkr högre än 2017.  
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Närvårdskontoret redovisar ett balanserat resultat vilket kan förklaras med att det interna 
överskottet i verksamheten om 755 tkr i sin helhet överförs till 2019. 
 
Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslut var ett överskott om 800 tkr i 
förhållande till lagd budget. Det faktiska resultatet för förbundet uppgår till 816 tkr vilket i 
sin helhet överensstämmer väl med tidigare lagda prognoser. Trots god överensstämmelse 
mellan resultat och delårsprognos redovisas vissa större skillnader inom flera av förbundets 
verksamheter. 
 
Förbundskansliet redovisar ett negativt resultat om 50 tkr. Resultatet belastas med ökade 
kostnader för anläggningsindex för utbyggnad av E20. Medarbetarcentrum prognosticerade 
ett överskott om ca 300 tkr till följd av sänkta lönekostnader pga. långtidssjukskrivning. 
Resultatet blev ett överskott om 445 tkr vid årets slut. Förutom lägre personalkostnader 
beror överskottet på ökade intäkter för utförda tjänster. Närvårdssamverkan 
prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 500 tkr. Resultatet för helåret blev ett 
överskott om 755 tkr. Överskottet förklaras dels av de 805 tkr som flyttades med från 2017 
till öronmärkta aktiviteter som ännu inte utförts, dels av lägre lönekostnader än budgeterat. 
Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör för det 
politiska samrådet inom Närvårdssamverkan att hantera resultatet i enlighet med beslutad 
styrmodell. Navet science center prognosticerade ett nollresultat i samband med 
delårsbokslutet. Resultatet för helåret blev ett överskott om cirka 400 tkr vilket i huvudsak 
kan förklaras med minskad semesterlöneskuld i kombination med något lägre 
personalkostnader samt ökade intäkter utifrån en positiv besöksstatistik för perioden 
september till december.  
 
God ekonomisk hushållning 
Direktionen har tidigare beslutat att verksamhetens omslutning och karaktär bedömts 
motivera ett eget kapital för förbundskansliet om cirka 4 000 tkr. Navets styrgrupp har 
bedömt att ett eget kapital om 10 % är motiverat. Det totala utgående egna kapitalet vid årets 
utgång är 10 543 tkr, varav kansliets del är 7 802 tkr, Navet 2 741 tkr och 
Medarbetarcentrum 709 tkr. Utöver beslut om eget kapital ska den samlade verksamheten 
även uppnå minst ett nollresultat.  
  
Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där 
sex av nio effektmål anses helt uppfyllda, två mål anses delvis uppfyllda samt ett mål som 
inte kan anses vara uppfyllt. Medarbetarcentrum bedömer att samtliga fyra effektmål är 
uppfyllda. Utöver de fastställda mål och aktiviteter som anges i verksamhetsplanen har 
förbundet under året tillsammans med medlemskommunerna initierat och startat nya 
verksamheter inom besöksnäring, miljösamverkan och gemensam dataskyddsverksamhet 
samt påbörjat arbetet med en delregional kulturplan.  
 
Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt sjuhäradsperspektiv, bygger på 
gränsöverskridande samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade 
bedömning att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och 
att kraven för god ekonomisk hushållning kan anses vara uppfyllda.   

  
Direktionen beslutar 
 att för egen del godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2018 för Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund samt 
 
att när revisionsberättelse inkommit översända densamma tillsammans med 
årsredovisningen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet 
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§ 24 Utlysning av tillväxtmedel 2019 

Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som ska bidra till 
utveckling och tillväxt i Sjuhärad. Årets utlysning avser 2019 års tillväxtmedel. Direktionen 
för Boråsregionen beslutade den 2018-10-26 att använda samma principer för tilldelning av 
tillväxtmedel för år 2019 som under år 2018. Utifrån ovan nämnda beslut genomförs en 
begränsad utlysning av tillväxtmedel för 2019. Det innebär att bidrag kan sökas även 2019 
av de verksamheter som förbundet haft långsiktiga avtal med och som fick tilldelning år 
2018. Utlysningsperioden pågick under perioden 2018-11-21 till 2019-01-06. 
 
Tillväxtmedel finns inom områdena tillväxt, miljö och kultur. Den totala budgeten för 2019-
års tillväxtmedel är 17,5 mnkr. Av dessa är 500 000 kr öronmärkta till förstudier, analyser 
och pilotprojekt. Inom området tillväxt är 3 mnkr intecknade för projekt Smart Textiles 
som har ett långsiktigt avtal med förbundet som löper ut 2019-12-31. Disponibelt belopp 
2019 uppgår till 11 mnkr för tillväxt, 2 mnkr för miljö och 1 mnkr för kultur. De projekt som 
beviljats medel för år 2 under 2018 kan även söka för år 3. Beslutet innebär vidare att inte 
utlysa tillväxtmedel för nya tillväxt-, och miljöprojekt 2019. Utlysningen 2019 är öppen för 
nya ansökningar inom kultur. För kommunalförbundets finansiering av ombyggnaden av 
E20 har en kostnad för ökat anläggningsindex om 1 mnkr avsatts vilket innebär att 
motsvarande belopp ej kan rekvireras från regionen. Ett förslag är att avsätta 1 mnkr till en 
pott för oförutsedda utgifter för regionala tillväxtprojekt/insatser 2019. 
 
Vid årets utlysning har sammanlagt 20 projektansökningar inkommit, varav 11 inom tillväxt, 
4 inom miljö och 5 inom kultur till ett värde av totalt 13,5 mnkr för det första året. Av 
inkomna ansökningar är 16 kvalificerade enligt kriterierna (fastställda 2014) inom de nio 
prioriterade delregionala målen i Boråsregionens strategiska plan för perioden 2014 – 2020. 
 
Ansökningar tillväxtmedel 2019 
 
Disponibelt belopp för tillväxtprojekt 11 mnkr  
 

Tillväxtprojekt 
Externa 

Sökande Söker 
2019 

Förslag 
tilldelning 

Kommentarer 

Nyföretagarcentrum 
2019 nr 301 

Nyföretagarcentrum 
Borås 

300 000 300 000  

Smart Textiles – 229 
inkl DO TankCenter  

Högskolan i Borås – 
Smart Textiles 

3 000 
000 

3 000 000 Avtal 2016 -
2019 

Stiftelsen Drivhuset 
Verksamhetsstöd 
Borås 2018 nr 267 

Stiftelsen Drivhuset 
Borås  

940 000 475 000  

Connect Väst/ 
Tillväxt 3.0 nr 201 

Connect Sverige – 
Region Väst 

1 000 
000 

600 000  

UF-Företagande nya 
målgrupper nr 358 

Ung Företagsamhet i 
Älvsborg 

650 000 0 *Ej kval år 4 

Entreprenörskap i 
grundskolan nr 343 

Ung Företagsamhet i 
Älvsborg 

1 550 
000 

0 *Ej kval år 4 
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Ung Företagsamhet  Ung Företagsamhet i 
Älvsborg 

2 000 
000 

500 000  

Digitalt KP-mäkleri i 
Boråsregionen 

Borås stad c/o 
BrVux 

380 000  760 000 År 2 + 3 

Jämställt 
entreprenörskap 

Therese Fredman 140 000 0 **Ej kval 
Enskild firma 

Summa  9 960 
000 

5 635 000  

*Medel från Boråsregionen kan endast ges till projekt i max tre år 
**Medel kan inte användas internt för utveckling eller till enskild organisation.  
 

Kommungemensamma 
satsningar enligt nio 
prioriterade tillväxtmål  

Sökande 
tillväxtprojekt 

Söker 
2019 

Förslag 
tilldelning 

Kommentarer 

Samordning av kontakter 
mellan arbetsgivare och 
studerande för framtida 
kompetensförsörjning 

Boråsregionen 
Sjuhärads KF 

1 342 800  1 342 800 År 1  

Framtidsbild nr 388 
Strukturbild för 
Boråsregionen 

Boråsregionen 
Sjuhärads KF 

1 220 000 1 220 000 År 3 

Destination nr 386 
Boråsregionen  

Boråsregionen 
Sjuhärads KF 

1 420 000 1 420 000 År 3 

Summa  3 982 800 3 982 800  

 
Kommungemensamma 
satsningar enligt nio 
prioriterade tillväxtmål  

Sökande 
miljöprojekt 

Söker 
2019 

Förslag 
tilldelning 

Kommentarer 

Hållbar Framtid Sjuhärad 
– Miljöstrategisk 
samverkan nr 385 

Boråsregionen 
Sjuhärads 
kommunal-
förbund 

1 224 400 1 000 000 År 3 

Summa  1 224 400 1 000 000  

 

 

 

 

 



 
Direktionsprotokoll 2019-02-22 

7 
 

 
Disponibelt belopp för miljöprojekt 2 mnkr 
    

Miljöprojekt Externa Sökande Söker 
2019 

Förslag 
tilldelning 

Kommentarer 

Hållbar Landsbygd 
Sjuhärad nr 375 

Borås stad/ 
Miljöförvaltningen 

920 000 800 000 År 3 

Miljöbron – nr 242 
kompetensförsörjning 
för ett hållbart 
Sjuhärad 2019 

Miljöbron  350 000 200 000  

Hållbara 
stationssamhällen i 
Sjuhärad 

Science Park Borås 
Högskolan i Borås 

60 000 0 ***Ej kval nytt 
projekt 

Summa  1 330 
000 

1 000 000 
 

***2019 genomförs en begränsad utlysning av tillväxtmedel för 2019. Beslutet innebär att inte utlysa 
delregionala tillväxtmedel för nya tillväxt- och miljöprojekt. 
 
 
Disponibelt belopp för kulturprojekt 1 mnkr 
      

Kulturprojekt 
externa 

Sökande Söker 
2019 

Förslag 
tilldelning 

Kommentarer 

Ljudkonstrunda i 
7-Häradsbygden      
nr 374 

Ideella 
Kulturföreningen 
Bikupan 

170 000 170 000 År 3 

(X) sites 
Sjuhäradsrundan 
2019 nr 373 

Konstnärscentrum 
Väst 

300 000 280 000 År 3 

Art Center 
Sjuhärad – 
Hållbarhet, 
innovation, 
inkludering 

Teater Nu / co 
KulturUngdom 

340 000 250 000 År 1 

Gränsbygd i 
Sjuhärad 2019 - 
2021 

Ulricehamns 
kommun 

600 000 300 000 År 1 

Jämställt! 

 

TILLT 450 000 0 År 1 

     
Summa  1 860 000 1 000 000 
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Boråsregionen finansierar maximalt angivet belopp mot tagna kostnader enligt ovan. Medel 
beviljas för ett år i taget. För fleråriga projekt tas nytt beslut om fortsatt finansiering 
kommande år under förutsättning att Västra Götalandsregionen beviljar Boråsregionen 
tillväxtmedel. Den nya överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och 
Boråsregionen löper åren 2019 - 2020. 
 
De tillväxtprojekt som beviljas ett lägre belopp än ansökan anger ombeds inkomma med en 
reviderad projektbeskrivning enligt mall med beskrivning av hur det tilldelade bidraget 
påverkar måluppfyllelse, budget och planerade aktiviteter.  

  
Direktionen beslutar 
 att fördelning av delregionala tillväxtmedel 2019 genomförs enligt förslag 

Annette Carlson (M) deltar inte i beslutet 
 
att ge förbundet i uppdrag att i samråd med kommunerna utreda hanteringen av 
bidragsmedel till Ung företagsamhet inför 2020. Rapportering sker på Direktionens 
sammanträde i juni 

  
§ 25 Ansökan Winnet 

Winnet är en partipolitiskt obunden ideell förening som arbetar för jämställd tillväxt och 
utveckling i Västra Götaland. Under 2017 - 2018 har Winnet arbetat i samverkan med 
Västra Götalandsregionens jämställdhetsråd med insatser kring kartläggning av samtliga 49 
kommuner ur ett jämställdhetsperspektiv. Ett resultat av arbetet är framtagandet av 
planeringsverktyget jämställdhetskartan som möjliggör jämförelser inom 
jämställdhetsområdet för såväl offentlig som privat sektor samt olika branscher.  
 
För att även fortsättningsvis kunna utgöra en resurs för kommunerna i Västra Götaland i 
arbetet med jämställdhetsfrågor och jämställdhetskartan ansöker Winnet nu om 
finansiering med 200 tkr av respektive kommunalförbund i Västra Götaland. Ett eventuellt 
bidrag är enligt Winnet tänkt att utgöra en ekonomisk plattform i kombination med det 
verksamhetsbidrag som är aviserat från Västra Götalandsregionen. Ett eventuellt bidrag 
från Boråsregionen innebär att Winnet i första hand ska kunna erbjuda följande: 
 

• Fortsatt uppdatering av statistik på såväl kommun – och delregional nivå. 
• Personliga besök och presentationer i olika sammanhang som kommuner och 

delregioner önskar.    
• Inspel i handlingsplaner för jämställd tillväxt och utveckling 

 
Med utgångspunkt i regelverket för tilldelning av tillväxtmedel där det framgår att medel 
ska beviljas för insatser inom området regional tillväxt ser förbundet inga möjligheter att 
bevilja bidrag till Winnet. 

  
Direktionen beslutar 
 att avslå ansökan om bidrag för arbete med jämställdhetskartan då tillväxtmedel endast får 

användas inom området regional utveckling 
  
§ 26 Verksamhetsplan Business Region Borås 

Verksamhetsplanen för Business Region Borås ska fungera som ett vägledande 
styrdokument för näringslivssatsningarna och investeringsarbetet i regionen 2019. Syftet 
med verksamhetsplanen är att BRB i nära samverkan med medlemskommunerna och andra  
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aktörer ska verka för en expanderande arbetsmarknad genom fler och växande företag samt 
ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv. 
 
Verksamhetsplanen är framtagen tillsammans med respektive näringslivsansvarig i 
regionens kommuner. Vintern 2018/2019 har en arbetsgrupp med representanter från 
Borås, Mark, Herrljunga och Svenljunga arbetat fram verksamhetsplanen som sedan har 
lagt fram planen inför hela BRB som godkänt arbetet. 
  
Det finns fyra fokusområden som BRB och dess verksamhet arbetar utifrån.  
1. Samverka i näringslivsarbetet 
2. En region utan etableringsgränser 
3. Attrahera internationella investeringar 
4. Verka för god tillgång till kompetens  
 
Under 2018 blev BRB ett regionalt etableringskontor inom Business Swedens nationella 
arbete kring utländska företagsinvesteringar. Vi har även fört diskussionen om att lyfta ur 
arbetsmarknadsförstoringen ur förra verksamhetsplanen, främst då BRB som enskild aktör 
har liten påverkan på det arbetet. För att få en större arbetsmarknadsregion och gemensam 
med Göteborgsregionen krävs kortare pendlingstider, vilket i sin tur endast kan lösas med 
utbyggnad av den spårbundna trafiken. 

  
Direktionen beslutar 
 att efter redaktionella ändringar anta föreslagen verksamhetsplan 2019 för Business Region 

Borås 
  
§ 27 Fyllnadsval adjungerade ledamöter i beredningarna 

Fyllnadsval ska genomföras till följd av Direktionens beslut 2019-02-05 att adjungerade 
ledamöter ska ha rätt till adjungerad plats/insynsplats i beredningarna. Valberedningen 
föreslår följande 
 
Adjungerade ledamöter Välfärd och Kompetens 
Mikael Levander (NU) 
Crister Spets (SD) 
Monica Björsell (LPO) 
Ingemar Basth (MP 
 
Adjungerad ledamot BH7 
Jan-Olof Sundh (V) 

  
Direktionen beslutar 
 enligt valberedningens förslag 
  
§ 28 Representanter Stråksamverkan Göteborg-Borås 

I och med att utbyggnad av ny järnvägssträcka Göteborg – Borås via Landvetter flygplats 
kom med i den nationella transportinfrastrukturplanen 2018–2029 vill Trafikverket samla 
berörda politiker i en samrådsgrupp för att där förankra arbetet med den fortsatta 
planeringen av järnvägssträckan. 
 
Kommunerna längs sträckan (Borås, Bollebygd, Härryda, Mölndal och Göteborg) samt de 
två kommunalförbunden (Boråsregionen och Göteborgsregionen) erbjuds två platser 
vardera till detta forum.   
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En önskan från Trafikverket är att ordförande och vice ordförande från respektive 
kommun utses samt att kommunalförbundens representanter utses från presidierna. 

  
Direktionen beslutar 
 att utse ordförande Malin Carlsson (S) samt Annette Carlson (M) till kommunalförbundets 

representanter i stråksamverkan Göteborg – Borås  
  
§ 29 Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef informerar 

Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar om att han blivit kontaktad av 
arbetsförmedlingens chef för marknadsområde 5, Michael Leufkens. Marknadsområde 5 
innefattar samtliga kommuner i Västra Götaland exklusive Göteborg. Michael informerade 
om att arbetsförmedlingen nu påbörjar omställningen med att anpassa organisationen 
utifrån det varsel som lades i januari. Det finns ännu inga konkreta planer eller besked, men 
de åtgärder som planeras kommer att påverka arbetsförmedlingens utbud i hela regionen.  
 
Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar om FOKUS Boråsregionen som kommer 
att äga rum på Åhaga 24 april. FOKUS Boråsregionen är ett nytt forum för att samla 
politiker, tjänstemän, näringsliv och aktörer i utvecklings- och framtidsfrågor. Dagen är 
tänkt att vara årligen återkommande och ha olika teman. Temat 2019 är ”Besöksnäringen 
som motor för positiv utveckling. En näring som skapar attraktionskraft, tillväxt och 
sysselsättning i vår region.” 
 
Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar om att Malin Carlsson (S) tagit ett 
ordförandebeslut att ställa sig bakom den ansökan Nordiska Textilakademin (fd 
PROTEKO) och Borås Vuxenutbildning gjort till Tillväxtverket för projektet 
Kompetensslussen – Integration i regional kompetensförsörjning. Ett krav för att vara 
bidragsmottagare är att en region-/alternativt ett kommunalförbund ställer sig bakom som 
projektägare. Projektet kommer att drivas av de sökande parterna och innebär inga 
kostnader för förbundet. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att Direktionen godkänner kommande samverkansavtal 
mellan parterna samt i övrigt godkänner projektägarskap för förbundet. 

  
Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll 
  
§ 30 Styrelsen för Mediapoolen 

Enligt beslut i Direktionen 2019-02-05 utsågs Kerstin Hermansson (C) till ledamot och 
Johan Björkman (M) till ersättare i styrelsen för Mediapoolen. Förslag har lämnats att utse 
Johan Björkman (M) till ledamot och Kerstin Hermansson (C) till ersättare. 
 
Övriga ledamöter i styrelsen är Tony Willner (S) ledamot och Tony Hansen (S) ersättare. 

  
Direktionen beslutar 
 att utse Johan Björkman (M) till ledamot och Kerstin Hermansson (C) till ersättare i 

styrelsen för Mediapoolen 
  
§ 31 Politiskt samråd naturbruk 

Respektive kommunalförbund ska utse en ledamot till det politiska samrådet för naturbruk. 
Syftet med gruppen är att på övergripande och strategisk nivå samordna insatser för 
naturbruksutbildning och kompetensförsörjning för de gröna näringarna. Till detta 
kommer att övervaka, följa upp och vårda samverkansavtalet mellan Västra  



 
Direktionsprotokoll 2019-02-22 

11 
 

 
Götalandsregionen och de 49 kommunerna kring naturbruksutbildning samt kunna 
diskutera resurssättning av verksamheten. 
 
Gruppen ska vara en arena för ett gemensamt ansvarstagande för 
naturbruksutbildningarnas utveckling på strategisk nivå, utan att inkräkta på skollagens krav 
på huvudmannaskap som bärs av Västra Götalandsregionen. 
 
Valberedningen föreslår Tony Hansen (S). 

  
Direktionen beslutar 
 enligt valberedningens förslag 
  
§ 32 Anmälningsärenden  
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna 
 
Inkomna handlingar  

Datum Avsändare  Ärende  
190208 1. Kollektivtrafiknämnden, VGR Val av representanter till delregionala kollektivtrafikråden 
190211 2. Borås Stad Rekvisition förstudie Delningsekonomi i Sjuhärad 
190211 3. Länsstyrelsen Utlysning av statsbidrag asylsökande 
190212 4. Bollebygds kommun Överenskommelse spelmissbruk 
190212 5. Bollebygds kommun Inriktningsdokument Närvårdssamverkan 
190213 6. Borås Stad Rekvisition Hållbar Landsbygd Sjuhärad 
190213 7. Länsstyrelsen Synpunkter samråd vattenförvaltning 
190213 8. Konstnärscentrum väst Rekvisition Xsites Sjuhäradsrundan 
190221 9. Vårgårda kommun Överenskommelse spelmissbruk 

 

  

 

Expedierade handlingar  

Datum Mottagare  Ärende  
190213 10. Medlemskommuner Direktionsprotokoll 2019-02-02 samt anslag 
190215 11. Medlemskommuner Kallelse Direktionen 2019-02-22 
190218 12. Västra Götalandsregionen Val av ledamöter Beredningen för hållbar utveckling, BHU 
190218 13. VästKom Val av ledamöter VästKoms styrelse samt stämmoombud 
190218 14. Gryning Vård AB Val av ledamöter ägarrådet Gryning Vård AB samt revisor 

och stämmoombud 
190218 15. Mediapoolen Val av ledamöter Mediapoolens styrelse samt 

stämmoombud 
 

Delegationsbeslut  

Datum  Beslut  Delegat  
190128 16. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Marks kommun Verksamhetschef MC 
190205 17. Överenskommelse 2019-2020 mellan VGR och Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund angående delregionala 
tillväxtmedel 

Ordförande 

190218 18. Ansökan om projekt Kompetensslussen till Tillväxtverket Ordförande 
190219 19. Anställning Samordnare/kommunikatör Närvårdskontoret Förbundsdirektör 
1812-1901 20. Fem avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad Verksamhetschef MC 
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§ 33 Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen 
 

§ 34 Nästa sammanträde äger rum den 16 april 2019 kl 9-16 
 



 

Adress 
Skaraborgsvägen 1 A 

Postadress 
506 30 Borås 

Webbplats 
Borasregionen.se 

E-post 
info@borasregionen.se 

 

 
 
 
ANSLAG 
 
Protokollet från Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag på 
kommunalförbundets digitala anslagstavla på www.borasregionen.se  
 
 
Sammanträdesdatum: 2019-02-22 
 
Justeringsdatum:  2019-03-01 
 
Anslaget sätts upp:  2019-03-05 
 
Anslaget avpubliceras: 2019-03-27 
 
Protokollet finns tillgängligt på www.borasregionen.se 
  
Originalprotokollet förvaras på Boråsregionen  
Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgsvägen 1 A, Borås. 
 
 
 
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund 
 
 
Linda Bergholtz  
Administrativ chef  
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Direktionsprotokoll 2019-04-16 
 

Plats och tid Borås kl 9.00 – 16.00 
  
Omfattning §§ 35-52 
  
Beslutande  Malin Carlsson (S) Ordförande 
 Bengt Hilmersson (C) 1:e vice ordförande 
 Lisa Dahlberg (S) 2:e vice ordförande §§ 38-52 
 Annette Carlson (M) 
 Gunnar Andersson (M) 
 Stefan Carlsson (S) 
 Tony Hansen (S) 
 Roland Karlsson (C) 
  
Ersättare Lars-Erik Olsson (S) 
 Kerstin Hermansson (C) 
 Niklas Arvidsson (KD) 
 Mats Palm (S) 
 Tomas Johansson (M) 
 Johan Björkman (M) 
 Lennart Haglund (C) §§ 38-46 
 Wiktor Öberg (M) 
 Tony Willner (S) §§ 38-47c 
  
Adjungerade Christofer Bergenblock (C)  
 Jana Nilsson (S) 
 Ingemar Basth (MP) 
 Jan-Olof Sundh (V) §§ 38-47c 
 Mikael Levander (NU) 
  
Övriga  Magnus Haggren, Förbundsdirektör  
 Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef 
 Linda Bergholtz, Administrativ chef  
 Sandra Johansson, projektledare Miljöstrategisk samverkan § 38 
 Erik Bresky, Science Park Borås § 39 
 Birgitta Losman, Science Park Borås § 39 
 Pär Lindquist, WSP (tidigare Kontigo) § 40 
 Anna Laang, Regionutvecklare § 40 
 Johanna Waern, Arbetsförmedlingen § 41 
 Pia Kittila Andersson, Arbetsförmedlingen § 41 
 Björn Thodenius (M), 1:e vice ordf Kollektivtrafiknämnden § 47 
 Marina Fransson (S), Kollektivtrafiknämnden § 47 
 Åsa Karlsson (S), Västtrafiks styrelse § 47 
 Nanna Siewertz Tulinius (L), Västtrafiks styrelse § 47 
 Anna Kronvall, VGR § 47 
 Pontus Gunnäs, VGR § 47 
 Sara Karlsson, Västtrafik § 47 
 Josef Hamrin, Västtrafik § 47 
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Sekreterare ………………………………………………………………………………………

 Linda Bergholtz 

 

 

Ordförande…………………………………………………………………………………………

 Malin Carlsson  

 

 

Justerare…………………………………………………………………………………………….

 Bengt Hilmersson 
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§ 35 Fastställande av dagordning 
 

Direktionen beslutar 
 att fastställa dagordningen 

  

§ 36 Val av justerare 
Bengt Hilmersson (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 

  

§ 37 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll från 2019-02-22 läggs till handlingarna 

  

§ 38 Klimat 2030 samt Handlingsplan Projekt Hållbar framtid Sjuhärad - 
Miljöstrategisk samverkan 2019-2020 
Sandra Johansson redogör för det regionala styrdokumentet Klimat 2030 som samtliga 
kommuner undertecknat samt förslaget till handlingsplan för projektet Hållbar framtid 
Sjuhärad – Miljöstrategisk samverkan. 
 
2017-11-10 beviljades medel till det interna tillväxtprojektet Hållbar framtid Sjuhärad – 
Miljöstrategisk samverkan. Hållbar framtid Sjuhärad – Miljöstrategisk samverkan är ett 
treårigt projekt lett av projektledare på kommunalförbundet som löper 2018–2020. Den 
delregionala miljöstrategiska handlingsplanen för Boråsregionen ska fungera som ett 
vägledande styrdokument för satsningar inom miljö och hållbar utvecklig. Handlingsplanen 
gäller för 2019–2020, med möjlighet att revideras efter 2019. 
 
Syftet är att fördjupa samarbetet mellan kommunerna, näringslivet och andra aktörer för att 
skapa ett hållbart Sjuhärad. Samt att skapa en organisation med långsiktigt hållbar struktur 
för miljöstrategisk samverkan i Boråsregionen för att effektivisera arbetet med att uppfylla 
Boråsregionens prioriterade miljömål i VG2020. 
 
Verksamhetsplanen är framtagen tillsammans med nätverket inom miljöstrategisk 
samverkan med representanter från regionens kommuner. Det finns två strategier med 
delområden och miljöstrategiska områden som handlingsplanen tar avstamp ifrån: 
 

1. Strategi för samverkan 
a. Nätverksträffar 
b. Samverkan 
c. Struktur kring miljöarbetet 

2. Strategiska fokusområden 
a. Cirkulära flöden 
b. Minskad klimatpåverkan 
c. Hållbara samhällen 

 
Direktionen ger projektet i uppdrag att titta på indikatorerna gällande ekologisk mat, om 
dessa kan utvecklas och breddas för att även innefatta aspekter som klimatsmart och 
närproducerad mat. Valda indikatorer i handlingsplanen kommer från KOLADA. 

  
Direktionen beslutar 
 att anta föreslagen Handlingsplan för projekt Hållbar framtid Sjuhärad – Miljöstrategisk 

samverkan 
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§ 39 Presentation av Science Park Borås 

Erik Bresky, VD, samt Birgitta Losman, Hållbarhetsstrateg, berättar om verksamheten. 
Science Park Borås uppdrag är att skapa förutsättningar för företags- och 
verksamhetsutveckling, för utveckling och etablering av nya företag och för uppkomsten av 
nya affärsmöjligheter. Science Park Borås har tre huvudsakliga verksamhetsområden: textil, 
konsumtion och samhällsutveckling. 

  
Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll  
  

§ 40 Presentation av rapporten Behovsanalys – näringslivet i Sjuhärad  
I september 2017 beslutade Direktionen att införa en ny modell för tilldelning av 
tillväxtmedel från och med januari 2019/2020. Den nya modellen ska ge Direktionen ökad 
möjlighet att aktivt styra fördelningen av tillväxtmedel med tydligare målstyrning. Det 
första steget i processen består av en behovsdialog där Direktionen pekar ut vilka 
utmaningar och behov som ska lösas med stöd av tillväxtmedlen. I denna fas ska konkreta 
behov och utmaningar identifieras. Analysen har genomförts av Kontigo AB under 
perioden januari – mars 2019 på uppdrag av Boråsregionen och presenteras av Pär 
Lindquist.  

  
Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll 

  
§ 41 Jämställd etablering 

Johanna Waern och Pia Kittila Andersson från Arbetsförmedlingen informerar om ESF-
projektet Jämställd etablering. Projektet pågår 2018-2020 och syftet är att öka 
sysselsättningen hos utrikesfödda kvinnor. Metoden som används är Matchning från dag 1. 
Arbetsförmedlingen söker fler kommuner som vill medverka i projektet. 

  
Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll 
  
§ 42 Löneväxling till pensionsförsäkring för anställda 

I syfte att stärka kommunalförbundets möjlighet att rekrytera och behålla kompetenta 
medarbetare i konkurrens med andra arbetsgivare, vill kommunalförbundet erbjuda 
möjlighet till löneväxling till pensionsförsäkring. 
 
Löneväxlingen sker via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag som betalas till en 
av medarbetaren vald pensionsförsäkring. Lägsta bruttolöneavdrag är 1 000 kr/mån och 
högsta är två inkomstbasbelopp/år. Erbjudandet riktar sig till alla tillsvidareanställda som 
omfattas av KAP-KL/AKAP-KL. 
 
Kostnadsneutralitet 
Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunalförbundet. Medarbetare får därför 
ett tilläggsbelopp motsvarande skillnaden mellan kommunalförbundets kostnad för lön och 
kostnad för pensionspremie. Skillnaden är för närvarande (2019) 6 %, men kan komma att 
förändras i framtiden.  
 
Tilläggsbeloppet betalas ut månatligen till vald försäkring tillsammans med 
bruttolöneavdraget. 
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Kostnadsneutraliteten innebär också att kollektivavtalade förmåner som tjänstepension, 
sjuklön, etc. ska beräknas på lön innan löneväxling. Lön innan löneväxling ska även ligga till 
grund för framtida lönerevisioner och vid beräkning av lönerelaterade tillägg och avdrag 
som till exempel semesterlönetillägg. 
 
Eget val 
Den anställde väljer själv om premien ska placeras i traditionell försäkring eller 
fondförsäkring och om försäkringen ska tecknas med eller utan återbetalningsskydd. 
Försäkringsbolag anvisas av kommunalförbundet. 
 
Medarbetare som vill löneväxla erhåller individuell rådgivning av pensionsrådgivare som 
kommunalförbundet utser. 
 
Utbetalning 
Pensionsåldern är 65 år men pensionen kan börja betalas ut från 55 års ålder efter 
överenskommelse med försäkringsbolaget. Pensionen betalas ut livsvarigt eller under en 
begränsad tid. Kortast utbetalningstid är fem år. 

  
Direktionen beslutar 
 att löneväxling till pensionsförsäkring för anställda införs under 2019 enligt förslag 
  
§ 43 Projekt Kompetensslussen 

Tillväxtverket har utlyst medel under rubriken ”Stärk integrationsperspektivet i din regions 
kompetensförsörjningsarbete!” med sista ansökningsdag 2019-02-18. Ett krav för att vara 
bidragsmottagare var att en region-/alternativt ett kommunalförbund ställde sig bakom 
som projektägare. Ett prioriterat mål för regional utveckling i Boråsregionen är att 
säkerställa nödvändig kunskap och kompetens samt att utveckla samordningen inom 
utbildningssystemet. 
 
I Boråsregionen har Nordiska Textilakademin (f d PROTEKO) och Borås 
Vuxenutbildning samrått för att utveckla en idé som idag inte ingår i ordinarie 
utbildningsverksamhet i Västra Götalandsregionen. Parterna ska genomföra 
utvecklingsinsatsen och bli garanter för att det operativa arbetet bedrivs enligt innehåll i 
projektansökan. Pilotprojektet ska ha rubriken ”Kompetens-slussen textil” och målgruppen 
ska vara nyanlända kvinnor.  
 
Projektägare blir Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Nordiska Textilakademin (f 
d PROTEKO) och Borås Vuxenutbildning har det direkta ansvaret för genomförande, 
uppföljning, administration, ekonomi och utvärdering. Direkta samarbetspartners i 
insatsplanering och genomförande blir Validering Väst. Projektägarskapet innebär inga 
kostnader för förbundet. Västra Götalandsregionen Regionala utvecklingsnämnden ställer 
sig bakom projektet. 
 
Ett samverkansavtal har tecknats mellan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och 
samverkansparterna Borås stad Vuxenutbildning och Stiftelsen Proteko/Nordiska 
Textilakademien för att reglera ansvars- och rollfördelning i projektet.  

  
Direktionen beslutar 
 att ställa sig bakom ansökan till Tillväxtverket för projektet Kompetensslussen – 

Integration i regional kompetensförsörjning där Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund står som ansvarig projektägare 
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§ 44 Revidering av reglemente för delegation och attest 

Reglemente för delegation och attest föreslås revideras. Regionutvecklingschef föreslås få 
delegation på beslut avseende omplacering av projektmedel inom verksamhetsområdet upp 
till 30 000 kr. Ordförande föreslås attesträtt när det gäller förbundsdirektörens löne- och 
anställningsvillkor, reseräkningar, personliga utlägg, ledigheter samt kurser/resor 
överstigande 2 dagar. Förbundsdirektörens attesträtt för ärenden gällande administrativ 
chef och Närvårdskontoret har lagts till och redaktionella förändringar har gjorts.  

  
Direktionen beslutar 
 att anta föreslagen revidering av Reglemente för delegation och attest samt 

 
att beslut fattade enligt delegationsordningen anmäls vid nästkommande Direktionsmöte 

  

§ 45 Utträde ur föreningen Europakorridoren 
Europakorridoren är en ideell förening som drivs av kommuner och regioner samt andra 
intresserade branschföreträdare i Sverige och Tyskland. De svenska intressenterna äger 
solidariskt Europakorridoren AB. Föreningens och bolagets syfte är att verka för att 
Europakorridoren byggs ut, dvs att Sverige får ett modernt, effektivt, miljöanpassat och 
långsiktigt hållbart trafiksystem. 
 
Kommunalförbundet är sedan ett tiotal år medlem i föreningen Europakorridoren, Den 
årliga kostnaden för medlemskapet uppgår till ca 40 tkr/år. Kansliets bedömning av 
föreningen Europakorridorens verksamhet är att de nu avsatta medlen kan nyttjas på ett 
mer effektivt sätt för att uppnå målen med ett väl utbyggt trafiksystem som gynnar 
regionens utveckling. 

  
Direktionen beslutar 
 att kommunalförbundet begär utträde ur föreningen Europakorridoren från och med år 

2020 
  

§ 46 Samrådsorganet SRO 
Samrådsorganet (SRO) har under många år varit en mötesplats på länsnivå för Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets kommuner i välfärdsfrågor, främst hälso- och 
sjukvård och angränsande socialtjänst. VGR har företrätts av regionstyrelsens och hälso- 
och sjukvårdsstyrelsens presidier och kommunerna av respektive ordförande i de fyra 
kommunalförbunden. SRO sammanträder fyra gånger per år. 
 
I syfte att utveckla den politiska dialogen mellan VGR och länets kommuner har Västkoms 
styrelse ställt sig bakom ett förslag att SRO utvidgas och att rollen förtydligas i beredning 
av gemensamma hälso- och sjukvårdsfrågor inför beslut av respektive sjukvårdshuvudman, 
men även i beredningen av ärenden som får konsekvenser för den andra huvudmannen. 
 
Huvuduppdraget för SRO är målinriktad politik i syfte är att utveckla och fördjupa 
samverkan om de verksamheter med offentligt uppdrag som huvudmännen ansvarar för. 
Den enskilde ska få god och säker vård, stöd och omsorg med effektiva samordnade 
insatser. 
 
Enligt förslaget ska SRO kompletteras med en förtroendevald per kommunalförbund som 
inom respektive kommunalförbundsområde (alt inom resp. kommunalförbund) har 
uppdrag inom välfärds-/omsorgsområdet. 
 
Valberedningens föreslår Bengt Hilmersson (C).  
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Direktionen beslutar 
 enligt valberedningens förslag 
  

§ 47 
§ 47 a 

Delregionalt kollektivtrafikråd 
Aktuellt från kollektivtrafiknämnden 
Ärendet föredras av Björn Thodenius, Kollektivtrafiknämnden 
Frågor som diskuterats är revideringen av trafikförsörjningsprogrammet, biljetter inom den 
nya zonstrukturen samt trafikplikten på linje 100. 

  
Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll 
  
§ 47 b Aktuellt från VGR 

Anna Kronvall, VGR, föredrar ärendet. 
 
• Introduktion till DKR 
Genomgång av uppdrag och syfte med det delregionala kollektivtrafikrådet samt relationen 
till det regionala kollektivtrafikrådet som utgörs av beredningen för hållbar utveckling, 
BHU. 
 
• Revidering av trafikförsörjningsprogrammet 
Trafikförsörjningsprogrammet ska revideras och nr tre tas fram för perioden 2021-2024. 
Inspel från kommunerna bereds av tjänstepersonsnätverket och behandlas på Direktionens 
möte 27 september. Sammanställningen av samtliga inspel kommuniceras på nästa DKR, 
den 8 november. Förslag till nytt Trafikförsörjningsprogram kommer att gå ut på remiss 
våren 2020 för preliminärt beslut hösten 2020. 
 
Bengt Hilmersson (C), Stefan Carlsson (S) och Tomas Johansson (M) ifrågasätter de bilder 
gällande arbetspendling som presenteras och framför att dessa analyser bör fördjupas.  
 
Bengt Hilmersson (C) lyfter förslaget att definiera halvprioriterade stråk, exempelvis 
Vårgårda-Borås. 
 
• Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 
Den årliga avstämningen är utsänd till kommunerna och svar ska vara kommunalförbundet 
tillhanda senast 3 maj. Beslut tas på nästa Direktionsmöte, 14 juni. 

  
Direktionen beslutar 
 att ge tjänstepersonsnätverket i uppdrag att till direktionens septembermöte ta fram en 

gemensam skrivelse från kommunerna i Boråsregionen som ett underlag inför revideringen 
av Trafikförsörjningsprogrammet 
 
att ta informationen till dagens protokoll 

  
§ 47 c Aktuellt från Västtrafik 

• Tre zoner 
Josef Hamrin, Västtrafik, informerar om arbetet med tre zoner och den plan för 
genomförande som presenteras under april. Principerna för den nya biljettstrukturen 
beslutas i kollektivtrafiknämnden i september och beslut om de nya biljettpriserna i april 
2020. Övergången till den nya zonstrukturen sker i november 2020.  
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Lisa Dahlberg (S) undrar om det kommer att finnas en biljett för ett visst antal resor inom 
en månad. Detta finns inte med i kommande förslag. Dock möjliggör To Go-appen en 
bättre kartläggning av resandemönster som kommer att ligga till grund för fortsatt 
utveckling. 
 
Jana Nilsson (S) efterlyser svar på den fråga om länsövergripande biljettsystem som ställdes 
på DKR i april. Sara Karlsson, Västtrafik, svarar att det ingår i arbetet med Tre zoner samt 
hänvisar till uppdraget kring nationellt biljettsystem, se nedan. 
 
• Upphandling 
Sara Karlsson, Västtrafik, informerar om att upphandlingen Trafik 2020 är slutförd samt att 
beslut om allmän trafikplikt för linje 100 väntas 25 april. 
 
• Biljettsamarbete med FlixBus 
På förra DKR gavs uppdrag att undersöka möjligheterna till biljettsamarbete med FlixBus 
gällande resor till och från Landvetter flygplats. Sara Karlsson, Västtrafik, informerar om 
att beslut tagits om att inte gå vidare med frågan. Orsakerna är litet och utspritt underlag av 
allmänresenärer från Sjuhärad till flygplatsen samt bestämmelserna i konkurrenslagen som 
gör att Västtrafik inte får konkurrera om flygresenärerna. 
 
Tomas Johansson (M) ifrågasätter slutsatsen om litet underlag. Med tanke på att det är 
många nya ledamöter i Direktionen kommer den analys av resandemönstret till och från 
flygplatsen som presenterades på förra DKR att gås igenom även på nästa DKR-möte. 
 
• Nationellt biljettsystem 
Sara Karlsson, Västtrafik, informerar om regeringsförklaringen kring nationellt 
biljettsystem. En utredning ska presenteras under 2020 och planerat införande är 2022. 

  
Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll 
  
47 d Utredningsuppdrag Målbild Tåg delmål 2028 

Pontus Gunnäs, VGR, redogör för arbetet gällande Målbild tåg 2035 som beslutades av 
Regionfullmäktige 2013 och bland annat innefattar målet om tredubblat tågresande 2035. 
 

Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll 
  

§ 48 Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef informerar 
Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar om att Årsredovisning 2018 med 
tillhörande revisionsberättelse är utskickad till respektive kommun för beslut om 
ansvarsfrihet. 

  
Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll 
  

§ 49 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU 
Direktionen delges information från de senaste mötena med BHU och VästKoms styrelse. 
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Direktionen beslutar 
 att ge förbundsdirektören i uppdrag att bjuda in Arbetsförmedlingen till särskilt möte för 

dialog kring framtida organisation och uppdrag 
 
att ta informationen till dagens protokoll 

  

§ 50 Anmälningsärenden 
Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen 
 

Datum  Beslut  Delegat  
190206 1. Uppdragsutbildning Klinisk bedömning Närvårdssamverkan Förbundsdirektör 
190210 2. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad Verksamhetschef MC 
190220 3. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Svenljunga kommun Verksamhetschef MC 
190225 4. Uppdragsutbildning Handledning för familjehemssekreterare, 

Högskolan i Borås 
Förbundsdirektör 

190301 5. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Marks kommun Verksamhetschef MC 
190301 6. Utnämnande av Tjänstemannarepresentant ledningsrådet 

Naturbruk  
Förbundsdirektör 

190311 7. Överenskommelse Karolinska institutet Psyk-e bas Förbundsdirektör 
190315 8. Avtal projektgrupp införande av SAMSA Förbundsdirektör 
190321 9. Utnämnande av Styrelseledamot Gryning Vård AB Förbundsdirektör 
190326 10. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad Verksamhetschef MC 
190327 11. Samverkansavtal gällande Kompetensslussen Förbundsdirektör 
   
Direktionen beslutar 
 att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

  
§ 51 Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen 
 

§ 52 Nästa sammanträde äger rum den 14 juni 2019 kl 9.30-12 
 



 

Adress 
Skaraborgsvägen 1 A 

Postadress 
506 30 Borås 

Webbplats 
Borasregionen.se 

E-post 
info@borasregionen.se 

 

 
 
 
ANSLAG 
 
Protokollet från Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag på 
kommunalförbundets digitala anslagstavla på www.borasregionen.se  
 
 
Sammanträdesdatum: 2019-04-16 
 
Justeringsdatum:  2019-04-26 
 
Anslaget sätts upp:  2019-04-26 
 
Anslaget avpubliceras: 2019-05-13 
 
Protokollet finns tillgängligt på www.borasregionen.se 
  
Originalprotokollet förvaras på Boråsregionen  
Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgsvägen 1 A, Borås. 
 
 
 
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund 
 
 
Linda Bergholtz  
Administrativ chef  
 
 
 
 
 













































































 

 

Stadsledningskansliet 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
PM 

Sida 

1(1) 

Datum 

2019-04-11 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2019-00380 2.4.3.25 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 
 

 

 

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2019. 

Boråskretsens Hemvärnsförbund har ansökt om verksamhetsbidrag för lokal-

kostnader för år 2018 och 2019. Enligt en tidigare överenskommelse utbetalas 

beviljat bidrag till Boråskretsens Hemvärnsförbund som sedan fördelar detta 

mellan hemvärnsområdena i förhållande till de lokalkostnader som dessa har 

haft. 

Verksamhetsbidraget i denna del,  48 454 kr, avser hemvärnets egna 

lokalkostnader för år 2018. Hyreskostnaden för hemvärnsgårdarna vid 

Ålgårdsvägen och f.d. Hedås skola, Fristad, betalas direkt av Kommunstyrelsen 

till Lokalförsörjningsförvaltningen, 162 492 kr, och avser år 2019. Av 

hemvärnsgårdarna som verksamhetsbidraget avser ingår inte hemvärnsgården i 

Fristad i hemvärnets krigsorganisation. Trots detta bedöms ett stöd till den 

utbildnings- och föreningsverksamhet som bedrivs, förutom hemvärnets 

personal även till hemvärnsungdomar och andra frivilligorganisationer, vara av 

sådan betydelse att ett verksamhetsbidrag även för dessa lokalkostnader skall 

utbetalas. Finns med i Kommunstyrelsens budget och har utbetalats i förskott. 

 

Stadsledningskansliet 

 
 
Carl Morberg 
Handläggare 









FINANSRAPPORT 2019-04-30

1. Borås Stad
Belopp anges i miljoner kronor 

2018-12-31 2019-03-31 2019-04-30
Räntebärande likviditet*) 904,3 752,4 737,5
varav:  -utlåning till internbanken 26,0 98,8 -199,1

-externa räntebärande placeringar 552,4 552,4 552,4

-direktutlånat till bolagen 10,2 10,0 10,0

Kassalikviditet efter utlåning till internbanken och bolagen samt placerade medel 315,7 91,3 374,3

*)BS samlade likvida medel, bank, plusgiro skatte konto mm

Intecknad likviditet 769,6 616,6 616,6
Avsättningar såsom framtida pensioner mm. Beloppet kan komma att ändras i slutlig årsredovisning 2018

Förändringar i likviditeten mot f.g. månad -166 -15
Kommentar: 

 

Externa räntebärande placeringar Bokfört värde Marknadsvärde Orealiserat +/-
Nordea Institutionell Företagsobligationsfond 46,9 49,0 2,0

Nordea Instutionell Korträntefond 60,0 59,9 -0,1

Simplicity Likviditetsfond 60,0 60,2 0,2

SPP Företagsobligationsfond 107,3 109,8 2,5

SPP Grön Obligationsfond 61,2 62,1 0,9

SPP Obligationsfond 87,4 89,9 2,5

Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A 90,6 92,6 2,0

Öhman Grön obligationsfond AB 38,9 39,4 0,5

552,4 562,9 10,5
Realiserade vinster/förluster under året 0,0
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2. Internbanken
Belopp anges i miljoner kronor 

2018-12-31 2019-03-31 2019-04-30
Internbankens upplåning - Intern och Extern 8 258,5 8 650,1 8 752,2
Upplåning - Borås Stad 26,0 98,8 -199,1

Upplåning - Kommunala bolag, Räntekonto 187,7 156,5 156,6

Upplåning - Certifikat 1 700,0 1 700,0 1 600,0

Upplåning - Kommuninvest 2 444,8 2 694,8 3 194,8

Upplåning - Banker, övrigt 0,0 0,0 0,0

Upplåning- Obligation 3 900,0 4 000,0 4 000,0

Internbankens utlåning - Bolagens upplåning 8 258,5 8 650,1 8 752,2

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning exkl EMC

Lånevolym:

Räntekostnad (momentan): inkl kreditlöften

Snittränta (momentan): upplåning inkl kreditlöften

Räntekostnad (momentan): inkl ränteswappar

Snittränta (momentan inkl ränteswappar):

Genomsnittlig lånemarginal (momentan) jmf med 3 mån stibor:

Återstående kapitalbindningstid (år):

Andel lån med förfall inom 12 mån.:

Internbankens adm omkostnader (i% av lånevolym)

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning EMC

Lånevolym:

Snittränta 

Internbankens kreditlöften
Långivare Typ Kredit, mkr Utnyttjad Löptid

Nordea Kontokredit 400 0 2020-08-31

Nordea Kreditlöfte 500 0 2023-01-10

SHB Kreditlöfte 750 0 2020-04-30

SEB Kreditlöfte 750 0 2020-04-30

Swedbank Kreditlöfte 500 0 2020-03-31

Summa 2 900 0,0

2019-03-31 2019-04-30

6 150,1 6 252,2

14,3 18,1

0,23% 0,29%

47,3 50,4

0,77% 0,81%

0,05% 0,05%

0,22% 0,35%

1,85 2,18

38% 31%

2019-03-31 2019-04-30

2 500,0 2 500,0

2,22% 2,22%



Basfakta  och nyckeltal internbankens utlåning belopp i mkr

Låntagare Akt. skuld Limit Snittränta (momentan) *)
Riskanalys mkr, om 

räntan stiger med 1%
Riskanalysen i % av 

budgeterad vinst

BOSTÄDER 2 636,8 2 800,0 1,16% 0,31% 22,9 112%

BEMAB 3 609,7 4 747,0 2,21% 0,51% 8,6 999%

varav EMC 2 500,0 3 167,0 0,0 0%

ELNÄT 784,6 1 000,0 1,02% 0,61% 5,8 14%

VISKAFORSH 351,1 396,0 0,88% 0,41% 3,5 100%

STADSHUSAB 195,2 204,8 0,49% 0,00% 1,0 999%

IBAB konc 282,3 360,0 1,12% 0,31% 2,4 27%

FRIBO 191,9 216,0 1,65% 0,41% 1,2 41%

SANDHULTSB 295,0 305,0 0,91% 0,41% 2,4 343%

TOARPSHUS 170,9 245,0 1,19% 0,41% 1,5 182%

DJURPARK 133,0 180,0 0,80% 0,00% 1,1 999%

PARKERING 58,5 129,0 2,02% 0,61% 0,6 8%

BORÅSBORÅS 2,3 22,0 0,44% 0,00% 0,0 999%

INKUBATORN 0,0 2,4 0,44% 0,00% 0,0 999%

AKADEMIPLATSEN 41,1 43,0 0,44% 0,00% 0,4 999%

Summa 8 752,2 10 650,2 1,64% 0,42% 51,3

*) Marknadsmässig avgift ovanpå internbankens upplåningskostnad i syfte att åstadkomma konkurrensneutralitet för den del av bolagens verksamhet som 
verkar i konkurrens.
Utöver den marknadsmässiga avgiften tillkommer kostnader för administration och i förekommande fall kostnad för ej uttagna pantbrev.

Avstämning mot riktlinjer och regler för finansverksamheten, exkl EMC

Derivatinstrumentens belopp ovan avser endast största motpart per ratingkategori

Kommunkoncernens samlade räntederivat per 2019-03-31 på nominellt 3 185,5 mkr har ett marknadsvärde på -58,8 mkr
jämförbar med den ränteskillnadsersättning som måste betalas till banken då ett bundet lån förtidslöses

Kommentar:
 

Ränte och kapitalbindning

Mål Riskmandat Utfall

Kapita lbindning 2,5 år 1,5 år - 4 år 2,2 år Ja l
Räntebindning 2,5 år 1,5 år - 4 år 2,3 år Ja l

Förfallostruktur

Mål Riskmandat Utfall

Ränteförfa l l < 1 år 0% - 50% 33% Ja l

Mål Kapitalförfall Likviditet Utfall

Likvidi tets täckning 12M >100% 1 952 Mkr 3 705 Mkr* Ja l
*Inkluderar checkkredit uppgående till 400 Mkr

Derivatinstrument

Rating Nominellt Utfall Uppfyllt Marknadsvärde Utfall

AAA 5000 Mkr - Ja l 250 Mkr - Ja l
AA- 3000 Mkr 1 150 Mkr Ja l 150 Mkr 16,6 Mkr Ja l
A- 2000 Mkr 825 Mkr Ja l 100 Mkr 19,6 Mkr Ja l
BBB- 1000 Mkr 9,5 Mkr Ja l 50 Mkr 1,0 Mkr Ja l

190%

Uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt










