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Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10  

www.skolinspektionen.se

Ansökan om godkännande som huvudman för 
gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun 

Beslut
Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Thorengruppen AB (556613-9290) som 
huvudman för gymnasieskola avseende det nationella bygg och anläggningsprogrammet med 
inriktningen måleri, handels- och administrationsprogrammet med inriktningen handel och 
service, hantverksprogrammet med inriktningen frisör, barberare och hår- och makeupstylist 
och vård- och omsorgsprogrammet vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun. 

Bakgrund 
Thorengruppen AB har ansökt om godkännande som huvudman vid Yrkesgymnasiet Borås i 
Borås kommun. Ansökan avser en utökning.

Thorengruppen AB har sedan tidigare godkännande att bedriva verksamhet vid Yrkesgymnasiet 
Borås i Borås kommun enligt Skolinspektionens beslut den 28 september 2018 (dnr 32-
2019:918). 

Motivering till beslut

Rättslig reglering om förutsättningar för godkännande
Enligt 2 kap. 5 § första stycket skollagen (2010:800) får enskilda efter ansökan godkännas som 
huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och fritidshem. 

Enligt 5 § andra stycket ska godkännande lämnas om den enskilde 

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för 
verksamheten,

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, 
och

3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Vidare krävs enligt 5 § tredje stycket att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en 
juridisk person krävs att samtliga som anges i 5 a § 1-4 bedöms lämpliga. Vid 
lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det 
allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. 
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För att godkännande ska lämnas krävs enligt 5 § fjärde stycket därutöver att utbildningen inte 
innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som 
anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet 
avser gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den del 
av skolväsendet som anordnas av det allmänna också beaktas. Avser godkännandet 
förskoleklass och grundskola krävs därutöver att elevunderlaget är tillräckligt för att 
verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt.

I fråga om en juridisk person ska enligt 2 kap. 5 a § prövningen enligt 5 § andra stycket 1 och 
tredje stycket sammantaget avse

1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat 
sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,

2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över 

verksamheten.

Ägar- och ledningsprövning
Skolinspektionen har mot bakgrund av utredningen i ärendet fastställt ägar- och 
ledningskretsen till att omfatta följande personer: 

Raja Thoren, Ola Rönnqvist, Charlotte Wiberg, Kia Ronnhed, Maria Bergsten, Anders Marklund, 
Antti Liikavainio och Troed Troedsson.

Ovanstående personer har prövats i egenskap av ägare med väsentligt inflytande och/eller 
styrelse- och ledningsperson i Thorengruppen AB.

Det har av utredningen i ärendet inte framkommit annat än att ägar- och ledningskretsen 
genom erfarenhet eller på annat sätt förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för 
verksamheten samt att samtliga personer inom ägar- och ledningskretsen i övrigt bedöms som 
lämpliga.

Huvudmannens förutsättningar
Mot bakgrund av utredningen i ärendet gör Skolinspektionen den sammantagna bedömningen 
att Thorengruppen AB inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta 
utbildningarna. Skolinspektionen kan därför inte godkänna ansökan som huvudman för 
gymnasieskola.

Följande omständigheter ligger till grund för denna bedömning.

Brister vid tillsyn av huvudmannen



Skolinspektionen

Beslut
2020-09-18

3 (6)
Dnr SI 2020:1075

Ett villkor för godkännande enligt 2 kap. 5 § skollagen är att den enskilde har förutsättningar att 
följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Brister vid en huvudmans befintliga verksamhet 
kan påvisa att huvudmannen inte heller vid en utökning av verksamheten har sådan förmåga 
att följa föreskrifterna.

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Thorengruppen AB under våren 2019. 
Skolinspektionen har i beslut den 20 juni 2019 (dnr 44-2018:10811) påtalat brister i 
huvudmannens befintliga verksamhet. Tillsynen visade brister i undervisning och lärande, extra 
anpassningar och särskilt stöd, bedömning och betygssättning, trygghet, studiero och åtgärder 
mot kränkande behandling samt grundläggande förutsättningar för skolenheten. 
Skolinspektionen förelade Thorengruppen AB, att senast den 25 oktober 2019 avhjälpa de 
påtalade bristerna genom att vidta åtgärder samt skriftligen redovisa dessa till 
Skolinspektionen. Vid uppföljning konstaterade Skolinspektionen att huvudmannen inte 
avhjälpt samtliga brister inom extra anpassningar och särskilt stöd samt undervisning och 
lärande. Därtill fanns nytillkomna brister inom samverkan och antal undervisningstimmar. 
Skolinspektionen förelade därför Thorengruppen AB i beslut den 25 juni 2020 (dnr 44-
2018:10811) att åtgärda  bristerna i huvudmannens befintliga verksamhet. Beslutet förenades 
med vite om 500 000 kr. Thorengruppen AB ska senast den 21 januari 2021 vidta åtgärder för 
att avhjälpa påtalade brister. Thorengruppen AB har den 15 juli 2020 överklagat vitesbeslutet 
till förvaltningsrätten (dnr 2020-5332).

Skolinspektionen har även genomfört tillsyn av Yrkesgymnasiet Sollentuna. Skolinspektionen 
förelade Thorengruppen AB i beslut den 4 juli 2019 (dnr 2019:207) att senast den 15 november 
2019 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. Beslutet förenades med vite om 500 000 
kronor. Tillsynen visade brister i förutsättningar för utbildningen gällande undervisning och 
lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, bedömning och betygssättning samt 
grundläggande förutsättningar för skolenheten. Vid uppföljning av dessa brister konstaterade 
Skolinspektionen att huvudmannen fortsatt visat brister i extra anpassningar och särskilt stöd. 
Skolinspektionen förelade därför Thorengruppen AB, i beslut den 8 april 2020 (dnr 2020:207), 
att senast den 23 oktober 2020 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister samt skriftligen 
redovisa dessa till Skolinspektionen. 

Skolinspektionen har den 25 augusti 2020 upplyst Thorengruppen AB om att Skolinspektionens 
beslut efter tillsyn av huvudmannens befintliga verksamhet kan komma att ligga till grund vid 
prövning av den aktuella ansökan. Skolinspektionen bedömer med hänsyn till de aktuella 
bristerna som Skolinspektionen konstaterat vid tillsynen att Thorengruppen AB inte har 
förutsättningar att utöka den befintliga verksamheten och följa de föreskrifter som gäller för de 
sökta utbildningarna.

Elevprognos/ekonomi
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Hantverksprogrammet med inriktningen frisör, barberare och hår- och makeupstylist

Enligt 2 kap. 5 § skollagen är ett villkor för godkännande att den enskilde har förutsättningar att 
följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Av samma paragraf framgår att ett villkor för 
godkännande är att sökanden ska visa att denne har ekonomiska förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Enligt 12 § Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman 
för fristående skola (SKOLFS 2011:154) ska huvudmannen inkomma med en 
intresseundersökning eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från 
målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. 

Sökanden har uppgett att det nationella hantverksprogrammet med inriktningen frisör, 
barberare och hår och makeupstylist ska omfatta 6 utbildningsplatser per läsår och årskurs, 
totalt 18 utbildningsplatser vid fullt utbyggd verksamhet i årskurserna 1-3 vid Yrkesgymnasiet 
Borås i Borås kommun. 

Sökandens elevprognos grundar sig på en intresseundersökning som genomförts av företaget 
Origo Group under december 2019- mars 2020. Intresset har undersökts genom 
telefonintervjuer med boende i skolans upptagningsområde. Urvalsundersökningen har 
genomförts med 367 potentiella elever födda år 2004-2005 eller vårdnadshavare till dessa. I de 
fall vårdnadshavaren gett sitt tillstånd har intervjun genomförts med barnet. Respondenterna 
fick först uppge vilket gymnasieprogram och inriktning de/deras barn främst var intresserade 
av att välja i första hand. De som uppgav att de/deras barn främst var intresserade av ett visst 
gymnasieprogram och inriktning fick därefter svara på frågan om de/deras barn skulle kunna 
tänka sig att välja det på Yrkesgymnasiet Borås.

Skolinspektionen konstaterar att resultatet från intresseundersökningen visar att endast 1 
respondent visat ett faktiskt intresse för det nationella hantverksprogrammet med inriktning 
frisör vid Yrkesgymnasiet Borås. 

Sökanden har uppgett att intresseundersökningar, som görs via telefon, är en vanlig metod 
men de avser inte att visa på ett exakt antal elever som visar intresse för programmet ifråga. 
Resultatet är avsett att generaliseras i förhållande till det totala urvalet för att kunna gälla för 
ett större antal än de som svarat att de är intresserade. 0,3 procent av det tillfrågade var 
intresserade och sökanden menar att om resultatet generaliseras visar det ett intresse som 
motsvarar ca 15 elever. Sökanden har vidare uppgett att, skulle utfallet appliceras på hela 
populationen, är sannolikheten därför stor att antalet sökande elever till inriktningarna är klart 
fler än vad som framgår i undersökningarna.

Resultatet från intresseundersökningen visar, enligt Skolinspektionen, att elevunderlaget är för 
litet för att visa på ett riktat intresse för utbildningen. Sökanden hänvisar till en beräkning där 
de generaliserar resultatet av undersökningen från urvalet till hela populationen. Det framgår 
dock inte av sökandens underlag hur stor populationen i aktuell målgrupp är. Inte heller har 
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sökanden redogjort för hur resultatet ska generaliseras i förhållande till populationen i aktuell 
kommun. Skolinspektionen bedömer att det inte går att dra generella slutsatser utifrån 
resultatet. Det beräknande antalet elever på 15 stycken som sökanden menar att en 
generalisering av intresseundersökningens resultat skulle resultera i, är en skattning varför 
hänsyn behöver tas till osäkerheten i denna då slutsatser dras. Med hänsyn tagen till denna 
osäkerhet är det därför enligt Skolinspektionens bedömning inte visat att sökanden med 
tillräckligt stor säkerhet kommer att få angivet antal elever till den sökta utbildningen. 
Sökanden har därmed inte redovisat att elevunderlaget är tillräckligt för att verksamheten ska 
kunna bedrivas stabilt och kontinuerligt. 

Påtagliga negativa följder
Med hänsyn till att Skolinspektionen har gjort bedömningen att sökanden inte har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna har 
Skolinspektionen inte prövat om utbildningarna skulle innebära påtagliga negativa följder på 
lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av Borås kommun och 
närliggande kommuner.

Hur man överklagar, se hänvisning.

På Skolinspektionens vägnar

X Carin Clevesjö

Beslutsfattare
Signerat av: Carin Clevesjö

X Sandra Adawi

Utredare/ föredragande
Signerat av: Sandra Adawi
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Kopia till
Borås Stad 
Bollebygds kommun 
Herrljunga kommun
Marks kommun 
Tranemo kommun 
Svenljunga kommun 
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun
SCB
CSN

Överklagande av beslutet
Skolinspektionens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ställs till 
Förvaltningsrätten i Stockholm, men ska skickas eller lämnas till Skolinspektionen, Box 23069, 
104 35 Stockholm.

Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektionen inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det allmänna ska 
överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. De skäl som 
finns för ändring bör också anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller dennes 
ombud.
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Inledning 
Detta är Miljörapport för tertial 2 år 2020 för de mål som Kommunstyrelsen ska rapportera. 

Uppföljningen avser de indikatorer och den lägesbeskrivning som enligt uppföljningssystemet 
Stratsys ska redovisas just tertial 2. Arbete pågår därutöver kring att uppnå fler indikatorer och 
uppdrag, men dessa ska då redovisas vid annan tid på året. 

Hållbara perspektiv 
Beskrivning 
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 
kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 
ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas. Miljödiplom har erhållits, som gäller fram till 22 
november 2020. 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

Bedömning ej gjord Bedömning ej gjord Bedömning ej gjord 

1c) Borås Stads kök ska uppnå Krav-certifieringen enligt nivå 2 
eller liknande. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel av köken som har 
kravcertifiering enligt nivå 2 

 0  

Kommentar Noll.  
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Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2a) Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och 
materialåtervinning. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har inköpen standardiserats för att 
förbättra miljöprestanda på varor? Om 
ja, ange vilka varor. 

Bedömning ej gjord  Nej  Ja 

Kommentar Ja 
Kommentar: I hygien och städupphandlingen har engångsartiklar bytts ut till flergångsartiklar och 
engångsartiklar med miljömässigt bättre material. I livsmedelsavtalet har konserver i metallburkar valts 
bort och konserver i Bag-in-Box förpackningar samt Easy-bag förpackningar har prioriterats. 
 

Har arbete med funktionsupphandling 
som innebär att produkter hyrs istället 
för att köpas skett? Om ja, ge 
exempel. 

Bedömning ej gjord  Nej  Ja 

Kommentar Ja, exempel datorer, mobiltelefoner, maskiner, liftar och ställningar samt bilar. 

Har ett system för återbrukande av 
kommunens inventarier upprättats? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar Nej, arbete pågår. 

2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa 
och miljö. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har ett övergripande 
kemikaliehanteringssystem, som 
innehåller listor över ämnen som är 
upptagna på ChemSec:s Sin-lista, 
köpts in? 

 Nej  Nej  Ja 

Kommentar Ja, upphandling av system är utförd och systemet är inköpt. Servicekontoret förvaltar 
systemet. 

Har livsmedelsförpackningar med det 
hormonstörande ämnet bisfenol A 
fasats ut? 

Bedömning ej gjord  Nej  Ja 

Kommentar Ja, Storhushållsförpackningar innehåller inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i 
vissa fall Bisfenol A, men endast i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler. 
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2c) Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 
varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Är alla varor på livsmedelsavtal 
palmoljefria? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar Nej, arbete pågår. Utfasningen kommer vara klart enligt uppdrag 2021. 
 

Hållbar natur 
Beskrivning 
Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga platser för 
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande 
ekosystem som bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort 
värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande. 

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i 
kommunen och värna viktiga korridorer. 

  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställs strategiska markköp eller avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen? 

Kommentar Borås Stad har genom KF (2016) antagit ”Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark”. I 
riktlinjerna anges olika syften med kommunalt markägande, ex naturvård, rekreation/friluftsliv. 
 
En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningskompetenser samråder kontinuerligt kring 
förändringar i markanvändning och bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. 
Miljöförvaltningen och naturvårdsgruppen kan förslå områden som bör köpas in av strategiska skäl. Miljö- 
och konsumentnämnden har initierat skriftliga förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som 
stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går och förslag har även initierats 
tjänstepersoner emellan om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Det finns ett mycket 
bra samarbete och kontakter mellan olika förvaltningar, främst Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliets Mark och exploateringsavdelning i dessa frågor.  Mark- och 
exploateringsavdelningen ingår ingår i naturvårdsgruppen och där diskuteras eventuella inköp med 
tjänstepersoner på naturvårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta till sig olika objekt. 
 
Mark- och exploateringsavdelningen är också representerad i kommunens förvaltningsövergripande 
vattengrupp, som samråder om olika vattenfrågor. 
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Organ Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 

Tid Torsdag den 17/9, kl 13.00-16.00   

Plats Förbundets kanslilokaler, Bryggaregatan 8, Borås,  samt länk  

 

Beslutande 
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  

Daniel Boskovic, Arbetsförmedlingen 

Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad  

Sofia Sandänger, Försäkringskassan  

 

 

Ersättare 
Eva Larsson (C), Herrljunga kommun (länk) 

Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen (länk) 

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun (länk) 

Anette Ryberg, Försäkringskassan  

Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun (länk) 

 

Övriga 
Anna Fagefors, Förbundschef 

Pernilla Knutsson, Projektledare, Biträdande förbundschef 

 

 

Omfattning 
   

§§ 30-40 
 

 

 

 

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

Sekreterare Anna Fagefors 

 

 

 

 

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

Ordförande Cecilia Andersson  

 

 

 

 

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

Justerare Sofia Sandänger 
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§§ Ärenden             Beslut 

 

30 Mötet öppnas 

 

 

Dagordningen godkänns. 

31 Val av justerare   

Sofia Sandänger justerar 

32 Föregående protokoll, den 2/6 2020 

 

Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se 

 

Protokollet godkänns och 

läggs till handlingarna. 

 

33 Ekonomi, delårsrapport 

 

Delårsrapporten sammanställer kortfattat den 

verksamhet som bedrivits under årets åtta månader. 

Ekonomisk genomgång av övergripande läge per 

projekt visar överlag positiva siffror och underskott 

beräknas inte bli aktuellt. Kommande rutiner kring 

eventuella åtgärder vid revision noteras med en 

kompletterande text i rapporten.  

 

 

 

Styrelsen fastställer  

delårsrapport  

januari-augusti 2020  

att tillsända medlemmar 

34 Verksamhetsuppföljning  

A, Moves  

Ny grupp med 4 kvinnor och 6 män är igång, Kalix 

blir destination då utlandet inte är aktuellt. 

Samarbete sker med folkhögskola.    

 

B, PULS  

Medfinansieringen är en utmaning. Aktivitetsnivån 

sänks med färre fysiska möten för flera deltagare.  

Progressionsmätning tillämpas. Positiva rapporter 

om det och om profilanalys i JobMatch Talent, JMT.  

  

C, PR Hälsa i hållbart arbetsliv 

Alla moduler är initierade, men inte i full fart. Högre 

tempo med mer medfinansieringstid beräknas 

framöver. Styrgruppsmöte planerat under hösten. 

 

D, Förbundsfinansierade aktiviteter 

Progressionsmätning sker nu i alla verksamheter. 

Gröna Vägen Framåt i skifte från IPU till JMT. 

Förbundets medel för utlandspraktik kompletterar.  

Parterna mindre aktiva i arbete genom team. 

 

 

 

Styrelsen tar del av 

informationen. 

35 Leader ansökan, Män i Hälsa  

Ansökan är inskickad enligt beslut och beslut väntas 

imorgon18/9. Avsiktsförklaringar har inkommit för 

flertalet kommuner. Mycket positivt nämns och 

ingen kommun har önskat stå utanför projektet.  

Vid bifall beräknas dialog fortsätta året ut för 

långsiktig nytta in mot parternas grunduppdrag.  

 

Styrelsen noterar 

informationen och håller 

tummarna för positivt besked 

från Leaders beslutsmöte.  

  

https://www.sjusam.se/wp-content/uploads/2020/06/protokoll-styrelse-20200602.pdf
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36 Verksamhetsplanering  

Om medlemmarnas äskande medges kan 20 miljoner 

planeras för 2021-2023. Styrelsens diskuterar 

tillvägagångssätt för att skapa bra beslutsunderlag.  

 

Frågor noteras kring beredning verksamhetsplan:  

* Volymer; särskilt Gröna vägen Framåt 

* Kostnader; Utlandspraktik, (projekt/ordinarie) 

* Sociala Företag (inbjudan även till arbetsgrupp) 

* Team (ojämlikt än & ändrade kringförutsättningar) 

 

Utsedda representanter kan lyfta ytterligare frågor. 

Inga större åtgärder väntas ske skyndsamt och 

dialogen kan fördjupas under vår 2021. 

 

 

Förbundets parter utser 

representanter som kallas till 

beredning, kommunerna har 

möjlighet att skicka en 

representant per kommun. 

Generell fortsatt styrning mot 

kontinuitet och pre-rehab 

enligt befintlig struktur. 

Beredningsgrupp ska 

analysera de punkter/frågor 

som styrelsen väckt.  

Förbundschef sammankallar 

med förslag till dagordning. 

 

37 Samordningsförbundets dag 

Dansk forskning bedöms svårtillgänglig digitalt, och 

än råder restriktioner kring större möten.  

Behov förändras vartefter verksamheter utvecklas. 

Remittenter behöver förstå de beforskade metoder 

som används i verksamheterna.  

Kompetensutveckling eftersträvas genom korta 

slagkraftiga informationsfilmer om Jobmatch, 

Progressionsmätning och ACT - och om vikten av 

handläggares tillit till individers arbetspotential. 

 

 

Att kvalitativa lättillgängliga 

informationsfilmer om de 

evidensbaserade metoder 

förbundet nyttjar i olika 

rehabiliteringsverksamheter 

ersätter mötesdagen 2020.  

Både ny personal, deltagare 

och handläggare kan ha nytta 

av slagkraftiga filmer. 

38 Information från förbundschef 

Aktuellt om arbetsmiljöarbete och 

personalförutsättningar mm vid kansliet. 

Notering om att ny revisor är utsedd för 

kommun/region och att presidiet har ett bokat 

revisionsmöte. 

Sveriges kvinnolobby har inbjudit till samarbete 

kring projekt baserat på det jämställdhetsarbete 

förbundet utvecklar genom Män i hälsa. 

 

Nordiska ministerrådets 

utlysning anses intressant, 

men förbundet behöver 

närmast invänta besked om 

och satsa på befintliga 

åtaganden  

samt avvaktar i fråga om 

samverkan genom Nordisk 

jämställdhetsfond.   

 

39 Aktuellt hos parterna  
Borås lyfter att det finns en liten grupp med utländsk 

bakgrund, som har språkliga svårigheter och kulturella 

barriärer kring att kännas vid funktionsnedsättning. 

Stora mörkertal kan finnas. Vad kan förbundet göra för 

att hindra att de kommer allt längre från arbete?  

 

 

Styrelsen noterar 

informationen och hänvisar 

frågan till beredningsgruppen. 

40 Övriga frågor, mötet avslutas 

Inga övriga frågor 

 

Mötet avslutas. 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid  Digitalt kl 13.30-15.30 
 
Beslutande  Bengt Hilmersson (C) Vårgårda, Ordförande §§ 48-59 

Ulf Olsson (S) Borås Stad, Ordförande §§ 60-70 
Tomas Johansson (M) Mark 
Michael Plogell (FR) Bollebygd 
Kerstin Hermansson (C) Borås Stad 
Gunnar Andersson (M) Herrljunga 
Johan Björkman (M) Svenljunga 
Tony Hansen (S) Tranemo 
Roland Karlsson (C) Ulricehamn 

 
Ersättare  Lars-Erik Olsson (S) Bollebygd 

Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad 
Mats Palm (S) Herrljunga §§ 48-62 
Lennart Haglund (C) Tranemo 
Wiktor Öberg (M) Ulricehamn 
Tony Willner (S) Vårgårda 

 
Adjungerade  Christofer Bergenblock (C) Varberg 

Anna Svalander (L) 
Thomas Carlsson (LPO) 
Ingemar Basth (MP) 
Jan-Olof Sundh (V) 
Mikael Levander (NU) 

 
Övriga deltagare Magnus Haggren, Förbundsdirektör  

Linda Bergholtz, Administrativ chef 
Fredrik Holm, eSamordnare 
Karin Björklind, Regionutvecklare §§ 58-62 
Anna Laang, Teamchef Projekt och Tillväxt §§ 63-64 
Magnus Nilsson, Kommunchef Svenljunga §§ 60-70 
Ior Berglund, Kommunchef Herrljunga § 65 
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Sekreterare  _________________________________ 
   Linda Bergholtz 
 
 
 
Ordförande §§ 48-59 _________________________________ 
   Bengt Hilmersson 
 
 
 
Ordförande §§ 60-70 _________________________________ 
   Ulf Olsson 
 
 
 
Justerare  _________________________________ 
   Roland Karlsson 
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Innehåll 
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§ 62 Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland ........................................................... 17 

§ 63 Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 ................................................ 18 
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§ 65 Förbundsdirektör informerar .................................................................................................... 20 

§ 66 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU ......................................................................... 21 

§ 67 Anmälningsärenden .................................................................................................................. 22 

§ 68 Remiss av betänkandet Skatt på mode ..................................................................................... 23 

§ 69 Övriga frågor .............................................................................................................................. 24 

§ 70 Nästa sammanträde äger rum den 23 oktober 2020 kl 9.00-16.00 .......................................... 24 
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§ 48 Val av mötesordförande 
 
Beslut 

Bengt Hilmersson (C) Vårgårda väljs till ordförande för mötet fram till att ordinarie ordförande Ulf 
Olsson (S) Borås Stad ansluter 

 
 
 

§ 49 Fastställande av dagordning 
 
Ordföranden meddelar att följande ärende tillkommit: Remiss av betänkandet Skatt på modet. 
 
Beslut 

Dagordningen fastställs med ovanstående tillägg 
 
 
 

§ 50 Val av justerare 
 
Beslut  

Roland Karlsson (C) Ulricehamn utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Revidering av förbundsordning 
Diarienummer: 2020/SKF0155 
 
Beslut 

Direktionen antar föreslagen revidering av förbundsordningen och rekommenderar i enlighet med  
§ 24 om Ändring av förbundsordningen medlemskommunerna att fastställa Förbundsordning för 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
 
Sammanfattning 

Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och reviderades senast 2018-02-
23. Ett påpekande från revisorerna föranleder revidering då kommunalförbundet enligt 
kommunallagen inte ska välja ersättare för valda revisorer, § 7.  
 
På samma sätt saknas skrivning gällande arkivmyndighet och detta är tillagt, § 23. Ett 
arkivreglemente är framtaget och biläggs förbundsordningen. 
 
I samband med ovanstående förändringar har även övriga paragrafer gåtts igenom och redaktionella 
ändringar gjorts. Några paragrafer har flyttats och delats upp. Följande paragrafer har lagts till 
och/eller fått tillägg.  
 
§ 5 Organisation – tillägg 
§ 6 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer – ny 
§ 7 Revisorer - ändring 
§ 10 Plats för sammanträde/deltagande på distans - ny 
§ 11 Förbundskansli – ny 
§ 15 Budgetprocess och ekonomisk styrning - ändring 
§ 23 Arkivbildning – ny 
 
Expedieras till 
Medlemskommunerna 
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§ 52 Arkivbeskrivning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Diarienummer: 2020/SKF0158 
 
Beslut 

Direktionen godkänner föreslagen arkivbeskrivning  
 
Sammanfattning 

En del av verksamhetens ansvar för informationsredovisningen enligt 6 § 2 i Arkivlagen är att 
upprätta en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen fungerar som en första ingång till Direktionens arkiv 
och syftar till att ge utomstående en överblick över vilken information som finns i arkivet, hur det är 
organiserat, hur informationen använts och vilka sökingångar som finns. I arkivbeskrivningen framgår 
sambandet mellan organisation och arbetsuppgifter, samt viktigare ärendeslag och handlingar. 
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§ 53 Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 
Diarienummer: 2020/SKF0157 
 
Beslut 

Direktionen beslutar om gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse enligt förslag 
 
Sammanfattning 

I offentlig verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller liten betydelse som 
utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra allmänna handlingar krävs ett 
gallringsbeslut fastställt av Direktionen. I detta gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller 
liten betydelse sådana handlingar av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som vare sig 
behöver hållas ordnade eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Det innefattar även handlingar som kanske inte uppfattas som allmänna 
handlingar, såsom cookies, temporära filer och skrivarloggar.  
 
Beslutet tar fasta på de handlingar en tjänsteperson kan komma i kontakt med i sitt dagliga arbete 
snarare än handlingar i kommunens bakomliggande IT-miljö. Detta gallringsbeslut gör det möjligt att 
gallra uppräknade handlingar av tillfällig eller liten betydelse.  
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 54 Informationshanteringsplan 
Diarienummer: 2020/SKF0159 
 
Beslut 

Direktionen godkänner föreslagen informationshanteringsplan. Den ersätter tidigare beslutad 
dokumenthanteringsplan från 2010 
 
Sammanfattning 

I informationshanteringsplanen redovisas vilka allmänna handlingar/information som finns inom 
Direktionens område och hur dessa ska hanteras. Den beskriver hur de ska förvaras och var, om de 
ska bevaras (sparas för all framtid) eller gallras (förstöras), efter vilken tid de får gallras och om de 
innehåller uppgifter som är sekretessbelagda (hemliga). Det hela syftar till att de allmänna 
handlingarna/informationen hanteras strukturerat och enhetligt sätt och säkerställa att lagar och 
andra påbud efterlevs. 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 55 Revidering av delegationsordning 
Diarienummer: 2020/SKF0150 
 
Beslut 

Föreslagen revidering av delegationsordningen antas 
 
Sammanfattning 

Till följd av organisationsförändring på kommunalförbundet från och med 1 september 2020 föreslås 
delegationsordningen revideras.  
 
Av delegationsordningen framgår även förbundsdirektörens vidaredelegation. 
 
Nuvarande attestförteckning föreslås gälla innevarande år och revideras i samband med budget 
2021. 
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§ 56 Ordförande i Direktionen adjungeras till beredningarna 
Diarienummer: 2020/SKF0167 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att ordförande för Direktionen ska kunna adjungeras till beredningarna vid 
behov 
 
Sammanfattning 

Presidiet föreslår att ordförande för Direktionen ska kunna adjungeras till beredningarna vid behov. 
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§ 57 Sammanträdestider 2021 
Diarienummer: 2020/SKF0156 
 
Beslut 

Sammanträdestider för 2021 fastställs enligt presidiets förslag. Presidiet får i uppdrag att se över 
möjligheten för ett lunch-lunch-möte under 2021 
 
Sammanfattning 

Presidiet har tagit fram förslag till sammanträdestider för Direktionen 2021. Sammanträdestiden är 
satt till kl 9.00-12.00 undantaget ett heldagssammanträde under våren och ett under hösten.   
 
12 februari 
16 april kl 9-16 
4 juni 
10 september 
22 oktober kl 9-16 
10 december 
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§ 58 Revidering av nationell och regional transportinfrastrukturplan 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Regeringen har i juni lämnat i uppdrag åt Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag inför den 
långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa planperioder, 2022-2033 och 2022-2037. 
Trafikverkets inriktningsunderlag ska redovisas till regeringen senast 30 oktober och därefter 
remitteras till berörda remissinstanser. Yttranden ska lämnas till infrastrukturdepartement senast 
den 29 januari 2021. 
 
Trafikverkets förslag till fördelning ska tas fram mot bakgrund av nu gällande ekonomiska 
planeringsram, som uppgår till 622,5 mdr för 12 år, samt redovisa hur inriktningen förändras om den 
befintliga ekonomiska ramen för de två alternativa planperioderna ökas respektive minskas med  
20 %. Beslutad nationell plan om ca 700 mdr för 2018-2029 ska fullföljas. 
 
Trafikverket har tagit fram en möjlig tidsplan som utgår från att regeringen föreslår infrastruktur-
propositionen för riksdagen under våren 2021. Ett förslag till ny nationell och regional plan planeras 
då vara klart under hösten 2021 för extern remiss och slutgiltigt beslut våren 2022. Trafikverket har 
begärt in underlag från Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen påtalar att ett viktigt 
bidrag för att nå persontransportmålet är genomförandet av strategierna Målbild Tåg 2035 och 
Målbild Koll 2035 som är en del av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland. Följande 
underlag har skickats in till Trafikverket. 
 

• Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen 

• Förslag på fem förordningsförändringar 
o möjliggör statsbidrag till depåer 
o statlig finans till steg 1 & 2 åtgärder 
o förenklat regelverk för utbyggnad av cykelvägar 
o höjd beloppsgräns för namngivna objekt i regional plan 
o återinför stadsbidrag till spårfordon 

 
Prioriteringar från förra revideringen behöver ses över och aktualiseras och när detta arbete påbörjas 
kommer Direktionen att ges möjlighet att diskutera förslag och prioriteringar. 
 
Västra Götalandsregionen ansvarar för den regionala planen och arbetet med att se på olika 
alternativ för att fylla planen pågår mellan tjänstepersoner från Västra Götalandsregionen och 
kommunalförbunden. Tidsplanen bygger på att regeringen föreslår infrastrukturpropositionen för 
riksdagen under våren 2021. Enligt den preliminära tidsplanen redovisas 2-4 alternativ för 
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Beredningen för Hållbar utveckling i Västra Götaland (BHU) i november, varav ett väljs för vidare 
handläggning. Under december 2020 till mars 2021 förankras förslaget i kommunalförbunden och 
skickas på remiss maj-oktober 2021 för att sedan beslutas i Regionfullmäktige under våren 2022. 
 
Tjänstepersoner i Boråsregionens medlemskommuner inom infrastruktur har bildat en arbetsgrupp 
för planarbetet och denna gruppering har täta möten där information delas och frågor diskuteras. 
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§ 59 Kompletterande uppgifter kring nya stambanor 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Trafikverket har av regeringen fått i uppdrag att redovisa uppdaterade och kompletterande uppgifter 
angående nya stambanor för höghastighetståg för sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-
Malmö inom en total investeringsram på 205 Mdr, i 2017 års prisnivå. 
 
En delredovisning av uppdraget lämnades till infrastrukturdepartementet den 31 augusti 2020 och 
uppdraget ska slutredovisas 28 februari 2021. 
 
I Trafikverkets delredovisning görs bedömningen att stora och omfattande ändringar i systemet krävs 
för att nå kostnadsramen 205 mkr. 
 
Samråd 2, Ny stambana Göteborg-Borås 
Mellan den 14 september och 6 november pågår samråd 2 för ny stambana Göteborg-Borås. 
Samrådet är helt digitalt och innehåller både skrivet material och en interaktiv karta. Samrådet är 
öppet för alla att kommentera och kan ske skriftligt och/eller via den interaktiva kartan. Samrådet 
innehåller förslag på korridorer och stationslägen samt beskrivning av bortvalda korridorer. 
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§ 60 Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021-2025 
Diarienummer: 2020/SKF0110 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet 
 
Sammanfattning 

Kollektivtrafiknämnden har i sin årliga remiss till de delregionala kollektivtrafikråden inkluderat tre 
remisser: 

• Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021–2025 (denna remiss) 

• Målbild tåg 2028  

• Utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland. 
 
Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021–2025  
Västra Götalandsregionen har tagit fram ett förslag till trafikförsörjningsprogram 2021–2025. 
Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet för utvecklingen av 
kollektivtrafiken i regionen och medlemskommunerna inom varje delregion ges möjlighet att yttra sig 
över förslaget.  
 
Expedieras till 
Västra Götalandsregionen 
Medlemskommunerna 
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§ 61 Målbild tåg 2028 inklusive storregional busstrafik 
Diarienummer: 2020/SKF0111 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet efter att presidiet 
godkänt komplettering så att målbilden går i linje med Hallands målbild gällande Viskadalsbanan 
 
Sammanfattning 

Kollektivtrafiknämnden har i sin årliga remiss till de delregionala kollektivtrafikråden inkluderat tre 
remisser: 

• Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021–2025 

• Målbild tåg 2028 (denna remiss) 

• Utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland  
 
Målbild tåg 2028 inklusive storregional busstrafik 
Västra Götalandsregionen, genom Kollektivtrafiknämnden, utreder utvecklingen av tågtrafiken och 
storregional busstrafik med fokus på delmål 2028 inom Målbild Tåg 2035. Utredningen syftar till att 
konkretisera utvecklingsstegen för tågtrafiken för att nå uppsatta resandemål om att tredubbla 
tågresandet till 2035 och att öka attraktiviteten i det storregionala kollektivtrafiksystemet.  
 
Resultatet av utredningen är således fortfarande en målbild och inte en plan. Genomförandet är 
beroende av årliga budgetförutsättningar och avvägningar gentemot andra angelägna åtgärder för 
att nå målen i det övergripande trafikförsörjningsprogrammet. I utredningen pekas ofinansierade 
infrastrukturåtgärder ut där ett samarbete mellan Trafikverket, regionen och kommunerna kommer 
krävas för att verkställa målen.  
 
Christofer Bergenblock (C) Varberg påtalar att Halland har en målbild att restiden mellan Varberg och 
Borås ska understiga 60 min. Detta kräver åtgärder under de närmaste åren och bör därför finnas 
med i yttrandet. 

 
Expedieras till 
Västra Götalandsregionen 
Medlemskommunerna  
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§ 62 Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland 
Diarienummer: 2020/SKF0112 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet 
 
Sammanfattning 

Kollektivtrafiknämnden har i sin årliga remiss till de delregionala kollektivtrafikråden inkluderat tre 
remisser: 

• Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021–2025  

• Målbild tåg 2028  

• Utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland (denna remiss) 
 
Samverkansformer för kollektivtrafiken  
Som regional kollektivtrafikmyndighet har Västra Götalandsregionen ansvaret för kollektivtrafikens 
utveckling gentemot medborgarna i Västra Götaland. För att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas i 
enlighet med Vision Västra Götaland och det hållbara resandet öka, krävs att såväl regionen, 
Västtrafik och kommunerna som övriga aktörer strävar i en gemensam riktning och samverkar för att 
åstadkomma bra lösningar.  
 
”Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland” antogs av Västra Götalands 49 kommuners 
fullmäktige samt Västra Götalandsregionen 2011. Dokumentet är uppdaterat och reviderat enligt 
beslut i Beredningen för hållbar utveckling, BHU, 2016-05-31.  

 
Samverkansformerna utvärderades 2013 och utvärderingen ledde till en lista med 21 åtgärder för att 
stärka dialog och samverkan. BHU har beslutat att en utvärdering av ”Samverkansformer för 
kollektivtrafik i Västra Götaland” ska genomföras senast 2020.  
 
Expedieras till 
Västra Götalandsregionen 
Medlemskommunerna 
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§ 63 Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 
Diarienummer: 2020/SKF0112 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet 
 
Sammanfattning 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har tagit emot Västra Götalandsregionens remiss till ny 
regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030.  Den regionala utvecklingsstrategin är 
en övergripande strategi för det gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det 
förslag på strategi som går ut på remiss ska, från och med 2021, ersätta den befintliga regionala 
utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Strategin innehåller mål och prioriteringar fram till 2030.  
 
Boråsregionen initierade en arbetsprocess under remissperioden med syfte att stärka det regionala 
utvecklingsarbetet kommande programperiod i nära dialog med kommunerna. Dialog har 
genomförts i kommunernas ledningsgrupper, i ett antal kommunstyrelser och förbundet har även 
bildat en intern arbetsgrupp samt en referensgrupp med kommunala kontaktpersoner för att 
förankra processen.  
 
Boråsregionen ser strategiförslaget i sin helhet som ett bra förslag. Det finns en samsyn att målet är 
relevant och angeläget men målformuleringen behöver bli skarpare. De långsiktiga prioriteringarna 
känns angelägna och hållbara. De vägledande principerna förtydligar vårt gemensamma arbetssätt 
och bör lyftas fram. Avslutningsvis framhåller Boråsregionen flertalet av delregionens 
styrkeområden; cirkulära affärsmodeller, digitalisering kopplat till e-handel och logistik, 
tillverkningsindustri och gröna näringar. Inom dessa områden föreslår förbundet att Boråsregionen 
tar en ledande position i genomförandet av strategin. 
 
Expedieras till 
Västra Götalandsregionen 
Medlemskommunerna 
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§ 64 Omdisponering av tillväxtmedel 
Diarienummer: 2020/SKF0164 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att outnyttjade projektmedel från projektet Förstärkt näringsliv Boråsregionen 
om 1 000 tkr omfördelas till medfinansiering av projektet Praktikplatsen.se  
 
Sammanfattning 

Projektet Praktikplatsen.se verkar för samordning av kontakter mellan arbetsgivare och 
studerande/arbetstagare för framtida kompetensförsörjning. Projektet är av olika anledningar 
underfinansierat 2020. För att kunna slutföra projektet och införa webbverktyget praktikplatsen.se 
samt uppfylla målen i projektet behöver 1 000 tkr tillföras projektets budget. Tillväxtprojektet 
Förstärkt näringsliv har genererat ett överskott i sin projektbudget, bland annat till följd av Covid-19. 
Med anledning av detta föreslås att 1 000 tkr överförs från projektet Förstärkt Näringsliv till projekt 
Praktikplatsen.se för att bidra till en lösning av samordningen mellan arbetsgivare och arbetstagare 
för framtida kompetensförsörjning. 
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§ 65 Förbundsdirektör informerar 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Gryning Vård AB 
Gryning Vård AB ägs av de fyra kommunalförbunden och befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge 
där försäljningen minskat med 107 mnkr och prognosen försämrats från ett negativt resultat om 29 
mnkr till 41 mnkr. Ställningstaganden från senaste ägarsamrådet är att godkänna nyttjande av eget 
kapital om ca 30 mnkr för att genomföra omställningar samt ge styrelsen i uppdrag att se över den 
geografiska spridningen på enheterna, göra en analys av marknadsläget samt presentera en 
scenariobeskrivning över olika alternativ för bolaget.  
 
Ägarna konstaterar samtidigt att planerad avveckling följer plan men att åtgärderna inte möter det 
snabba försäljningstappet. Information ska breddas från ägarkretsen till kommunalförbundens 
samlade presidium på styrelsemöte med VästKom den 24 november. 
 
Mediapoolen 
Johan Björkman (M) Svenljunga är ordförande i Mediapoolen som ägs av 37 kommuner i Västra 
Götaland, genom kommunalförbunden. 11 av 14 kommuner i Skaraborg har sagt upp sina avtal för 
omförhandling och förväntas lämna organisationen. Diskussioner pågår om och i så fall hur 
verksamheten ska drivas vidare.  
 
Navet science center 
Mot bakgrund av förändrade ekonomiska förutsättningar för Navet science center har förslag 
utarbetats för anpassning av organisationen till gällande ekonomiska ramar. Ny organisation har 
förhandlats och personalförändringar har genomförts, huvudsakligen genom omplaceringsåtgärder, 
frivillig förändring samt pensionsavgång. Med genomförda åtgärder förväntas Navet science center 
klara en verksamhet i ekonomisk balans från och med 2021. 
 
Rättelse Direktionsprotokoll 
§ 36 i protokollet från Direktionens möte 2020-06-05 behöver justeras.  
Nuvarande skrivning: Då avsatta medel i den nu gällande regionala planen inte förväntas förbrukas 
fullt ut behöver den kompletteras och objekten ska då rymmas inom de tillgångar som återstår när 
redan beslutade åtgärder är färdiga.  
Ny skrivning: Då nu gällande plan inte är fylld med åtgärder för tiden 2025-2029 behöver den 
kompletteras och objekten ska då rymmas inom de tillgångar som återstår när redan beslutade 
åtgärder är färdiga. 
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§ 66 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

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

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns 
 
Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen 
 

Datum  Beslut  Delegat  
2005-2007 1. Tre avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad Verksamhetschef MC 
200526 2. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Marks kommun Verksamhetschef MC 
200604 3. Beslut förstudieansökan Sjuhärads plattform för hållbara livsstilar Ordförande BH7 
200609 4. Avtal om tjänsteköp kultursamordnare Borås Stad Förbundsdirektör 
200622 5. Beslut omdisponering av tillväxtmedel från avslutade kulturprojekt för 

finansiering av tjänsteköp kultursamordnare 
Ordförande 

200622 6. Beslut omdisponering av tillväxtmedel från avslutade kulturprojekt till 
temadag om kulturens betydelse för regional utveckling 

Ordförande 

200721 7. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Tranemo kommun Verksamhetschef MC 
200817 8. Reviderad ansökan Hemester i Boråsregionen Förbundsdirektör  
200818 9. Konsultavtal Consid AB gällande Riktlinjer för begrepp Förbundsdirektör 
200818 10. Avtal om tjänsteköp projektledare Fossilfri Boråsregion Fyrbodals 

kommunalförbund 
Förbundsdirektör 

200819 11. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Marks kommun Verksamhetschef MC 
200825 12. Avtal gällande Yrkesresan – Bollebygds kommun Förbundsdirektör 
200825 13. Avtal gällande Yrkesresan – Borås Stad Förbundsdirektör 
200825 14. Avtal gällande Yrkesresan – Herrljunga kommun Förbundsdirektör 
200825 15. Avtal gällande Yrkesresan – Marks kommun Förbundsdirektör 
200825 16. Avtal gällande Yrkesresan – Svenljunga kommun Förbundsdirektör 
200825 17. Avtal gällande Yrkesresan – Tranemo kommun Förbundsdirektör 
200825 18. Avtal gällande Yrkesresan – Ulricehamns kommun Förbundsdirektör 
200825 19. Avtal gällande Yrkesresan – Vårgårda kommun Förbundsdirektör 
200827 20. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Tranemo kommun Verksamhetschef MC 
200828 21. Tilläggsavtal gällande E20 Ordförande 
200901 22. Utlämnande av allmän handling, lönelista Administrativ chef 
200902 23. Reviderad ansökan Framtidsbild Boråsregionen Förbundsdirektör 
200903 24. Reviderad ansökan Regionalt traineeprogram inom e-handel/logistik/IT Förbundsdirektör 
200903 25. Reviderad ansökan Destination Boråsregionen Förbundsdirektör 
200903 26. Reviderad ansökan Kommunikationsplattformen  Förbundsdirektör 
200909 27. Reviderad ansökan Miljöstrategisk samverkan i Boråsregionen Förbundsdirektör 
200909 28. Reviderad ansökan Hållbar framtid Sjuhärad  Förbundsdirektör 
200909 29. Reviderad ansökan Gränsbygd Sjuhärad Förbundsdirektör 
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§ 68 Remiss av betänkandet Skatt på mode 
 

Beslut 

Förbundskansliet får i uppdrag att kontakta remissinstanser i området för att diskutera ett 
gemensamt yttrande. Förslag på yttrande godkänns av presidiet. 
 
Sammanfattning 

Ulf Olsson (S) Borås Stad redogör för ärendet gällande remiss av betänkandet Skatt på modet (SOU 

2020:20) med svarsdag 2 oktober. Remissen handlar om kemikalieskatt kopplad till kläder och skor 

och kan få stora konsekvenser för Boråsregionen med tanke på omfattningen av verksamhet inom 

textilområdet. Kommunalförbundet är inte remissinstans men bör bevaka frågan.   
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§ 69 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen 
 
 

§ 70 Nästa sammanträde äger rum den 23 oktober 2020 kl 9.00-16.00  
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