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Inledning 
Regeringen beslutade den 19 april 2007 att återinföra stödet för skogsbrandsbevakning 
med flyg över hela landet.  
Regeringen gör bedömningen att skogsbrandsbevakning med flyg medför stora fördelar 
för samhället eftersom skogsbränder då kan upptäckas tidigt och positionsbestämmas och 
därmed förhindras att spridas.  
En tidig upptäckt och positionsbestämning är viktig för att förhindra kostnadskrävande 
insatser och stora egendomsförluster. 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger varje år ut nationella riktlinjer 
för skogsbrandsbevakning med flyg.  
Länsstyrelsen har produktionsansvar för skogsbrandsbevakningen med flyg och 
upphandlar utförare av skogsbrandsbevakningen.  
Länsstyrelsen ska upprätta en särskild plan för genomförandet av verksamheten, planen 
benämns ”plan för skogsbrandsbevakning” och utgörs av denna plan. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat att genomföra skogsbrandsbevakning 
med flyg på 4 flygslingor i länet vilket beskrivs utförligt i denna plan. 
 
Inför 2018 års bevakningssäsong så har slinga O4 justerats och täcker in norra delen av 
Dalsland på ett bättre sätt. Den slinga som Länsstyrelsen i Värmland handhar går numera 
inte in i Västra Götalands län. 
 
Skogsbrandsbevakningen med flyg i Västra Götalands län genomförs av Frivilliga 
Flygkåren i samarbete med de räddningstjänster som har fått bedömningsansvar för 
behovet av flygning. 
 
 
 
 
 
 
 
Planen fastställs för 2018: 
 

Leif Larsson    Lars-Ove Öhrn 

Leif Larsson    Lars-Ove Öhrn 
Länsbrandingenjör   Beredskapshandläggare 
 
Enheten samhällsskydd och beredskap 
Samhällsavdelningen 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län  
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Organisation 
Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för skogsbrandsbevakning med flyg i länet.  
Frivilliga Flygkåren har utföraransvar för bevakningen med flyg. 
Länsstyrelsen har delegerat ansvaret för bedömning av behovet av flygning och det 
operativa ansvaret för skogsbrandsbevakning med flyg till följande kommunala 
räddningstjänster: 

• Flygslinga O1 till Räddningstjänsten Storgöteborg 
• Flygslinga O2 till Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund  
• Flygslinga O3 till Samhällsskydd mellersta Skaraborg  
• Flygslinga O4 till Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. 

 
Räddningstjänsterna initierar flygningarna och ansvarar för det dagliga operativa arbetet. 
Den operativt ansvarige medges även rätt att göra tillfälliga förändringar i flygrutten och 
antal flygningar om det är motiverat med hänsyn till brandrisken i bevakningsområdet. 

 
 

Övergripande ansvar Länsstyrelsen 
Leif Larsson 010-2245402, 070-600 2979 leif.larsson@lansstyrelsen.se 
Lars-Ove Öhrn 010-2245445 lars-ove.ohrn@lansstyrelsen.se 
Tjänsteman i Beredskap 
(TiB) 

Larmas via SOS 031-334 11 06 Tib.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 
 
 

Flygslinga O1 Göteborg och Södra Bohuslän 
Operativt ansvar 

Räddningstjänsten 
Storgöteborg 

Insatschef Tel 031-335 26 02 
RSG-IC@rsgbg.se 
 

Kontaktperson 
Lars Magnusson 
0705-180 385 
lars.magnusson@rsgbg.se 

Samordning av flygverksamhet FFK 
Roger Axelsson Samordning 

flyg/besättning 
070-330 35 90 roger@kvalitetsutveckling-rax.se 

 
Albert Nummelin Samordning 

flyg/besättning 
073-437 98 42 albert.nummelin@gmail.com 

Rolf Torwald Utbildnings- 
ansvarig 

073-263 14 80 rtorwald@hotmail.com 

 
 

Flygslinga O2 Sjuhärad 
Operativt ansvar 

Södra Älvsborgs 
Räddningstjänst 

Räddningschef i 
Beredskap 

Telefon 
033-17 29 50 
Mail: sol@serf.se 

Kontaktperson  
Stefan Bengtsson 
033-172920 
0705-605090 
Stefan.bengtsson@serf.se 

Samordning av flygverksamhet FFK 
Anton Vialle Samordnare 070-798 12 34 anton.vialle@visionhb.se 
Lennart Svensson Borås FK 070-652 61 52 lennart.svensson@mbox307.swipne

t.se 
Leif Ottebrand Örestens FK 070–371 05 25 leif.otterbrand@telia.com 
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Flygslinga O3 Skaraborg 

Operativt ansvar 
Samhällsskydd 
mellersta Skaraborg 

Inre Befäl Telefon: 
0515-88 58 81 
Mail: 
ksc@falkoping.se 

Kontaktperson  
Roger Almgren 
0515-88 58 15 
roger.almgren@falkoping.se 

Samordning av flygverksamhet FFK 
Nils-Martin Karlsson  Samordning 

och utbildning 
073-2471584 nils.martin.karlsson@gmail.com 

 
Lars-Göran Wik Samordnare 

Skövde 
070-5827183 lars.wik@telia.com 

 
Bo Carlsson Samordnare 

Lidköping 
070-6897559 bo.s.carlsson@telia.com 

Peter Karlsson Samordnare 
Falköping 

070-4446472 pushbumper@hotmail.com 

 
 

Flygslinga O4 Norra Bohuslän och Dalsland 
Operativt ansvar 

Räddningstjänsten 
Mitt Bohuslän 

Räddningschef i 
Beredskap (RCB) 

Telefon 
0706-02 85 97 
raddningstjansten@
mittbohuslan.se 

Kontaktperson Lars Bjurström 
010-161 55 02 
lars.bjurstrom@mittbohuslan.se 
 

Samordning av flygverksamhet FFK 
Åke Fischer Utbildningsansv. 070-3022027 ake.fischer@telia.com 
Kent Matsson Samordning flyg 070-7577262 kent.mattsson@telia.com 
Knud Carlsson Samordning flyg 070-5746744 knud.carlsson@telia.com 

 
 

Riktlinjer vid genomförande 
Skogsbrandsbevakningen utförs efter flygslingorna O1, O2, O3 och O4. 
 
Bevakningen sker normalt vid brandrisk 4, 5, och 5E men stor hänsyn bör också tas till 
särskilda förhållanden. I samband med blixtnedslag eller kraftiga åskväder kan 
exempelvis bevakning vara aktuell även vid brandrisk 3.  
Förändringar av flygrutten kan också tillfälligt ske beroende på lokala 
brandriskförhållanden. Beslut om sådana förändringar fattas av operativt ansvarige. 
 
Observera: När flygplan kommenderas upp vid redan konstaterad brand är sådana 
uppdrag att hänföra till räddningstjänst och flygningen ska debiteras den kommunala 
räddningstjänst som beordrar flygningen. 
 
 
Start kan ske från vilken flygplats som helst och anslutning till flygslingan kan ske var 
som helst på slingan. Flygningarna genomförs normalt i tidsintervallet vid: 

en flygning per dag kl. 14.00 – 15.00 
två flygningar per dag kl. 10.00-11.00 och 14.00-15.00 
tre flygningar per dag kl. 10.00-11.00 och 14.00-15.00 samt 16.00-17.00 
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Vid beslut om skogsbrandflyg skickar räddningstjänstens ansvarige beslutsfattare för 
respektive slinga ett meddelande om det till berörda på respektive slinga. 
Meddelandet ska innehålla beslut om skogsbrandflyg, motivering samt omfattning.  
 
Kartor och lägesangivning 
Karta i skala 1:50 000 skall användas för rapportering. Kartor över hela 
bevakningsområdet tillhandahålls av Länsstyrelsen. 
 
Lägesangivning skall ske enligt SWEREF99 alternativt RT 90. Underlaget skall vara 
samma hos entreprenören och hos berörda räddningstjänster. Läget kan alternativt 
beskrivas - kompletteras - med hjälp av geografiska punkter som ort, kyrka, sjö och 
liknande samt bäring och avstånd. Spanaren skall noga anteckna inrapporterade lägen och 
förvissa sig om att SOS Alarm har uppfattat detta rätt. 
 
Entreprenören ska ha förmågan att föra över bilder till avsedd server via systemet TBOS. 
Bilderna nås via http://tbos.ffk.se. Inloggning för räddningstjänsterna är användarnamn o-
rtj@ffk.se och med lösenord dromedar. Vid flygning ska TBOS vara aktiverat med 
positionering för att det ska gå att se position på aktuellt flygplan via webbsidan. 
 
Rapportering av flygningar 
Entreprenören skall för alla flygningar som omfattas av avtalet för 
skogsbrandsbevakning, inklusive övningar, rapportera både start och landningstider till 
SOS Alarm Sverige AB.  
Entreprenören ska fortlöpande mata in alla efterfrågade uppgifter efter varje 
bevakningsflygning i flygrapporten i MSB:s centrala datasystem  
https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Naturolyckor/Skogsbrand/Skogsbrandflyg/ 
 
Personer som har haft tillgång till rapporteringssystemet kommer från och med 2017 att 
avaktiveras efter avslutad säsong. 
Det innebär att alla användare måste rapporteras till MSB årligen. Sänd via mail uppgifter 
om namn och mailadress på de inom varje flygslinga som ska rapportera i systemet till 
lars-ove.ohrn@lansstyrelsen.se 
för sammanställning och vidarebefordran till MSB.  
 
Varje enskild användare måste skapa en personlig inloggning till rapporteringssystemet, 
detta görs på https://www.msb.se/Om-MSB/Nyheter-och-press/MSB-pa-internet/Om-
MSBse/Min-sida/Min-sida/ 
 
Vid inloggningsproblem följ instruktioner på ”mina sidor”, alternativt kontakta Anders 
Berggren, MSB. 
 
Månadssammanställning sänds till Länsstyrelsen snarast efter månadsskifte. 
 
Ekonomi 
Ersättning utgår enligt avtal mellan Länsstyrelsen och entreprenören.  
Fakturaunderlag vid fakturering sänds till Länsstyrelsen. 
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Operativ kommunikation/samband 
Länsstyrelsen tillhandahåller rakelmobiler för rapportering till SOS Alarm och samband 
med kommunal räddningstjänst. 
 
All rapportering som inte är att hänföra till flygsäkerhet skall ske till SOS Alarm. 
 
Anmälan till SOS Alarm skall ske innan flygning påbörjas samt efter landning och 
avslutat flygpass. SOS nås via telefonnummer 031-703 15 75. 
 
Vid anmälan före start skall flygplanets registerbeteckning meddelas samt 
Rakelterminalens MSISDN. 
 
Vid start tilldelas flygplanet en talgrupp Vgöt SamvFlyg1-9. SOS börjar med att lämna ut 
talgrupp 1 sedan 2 osv. Denna talgrupp gruppkombineras sedan med aktuell 
samverkanstalgrupp för kommunikation med de aktörer som behöver kommunicera vid 
en upptäckt brand. 
 
Kommunikation direkt med flygplan 
Anrop till flygplan görs som direktanrop via MSISDN. 
 

Slinga MSISDN 

1 

2 70 5511 
 

2 70 5512 
 

2 

2 70 5521 
 

2 70 5522 
 

2 70 5523 
 

3 

2 70 5531 
 

2 70 5532 
 

2 70 5533 
 

4 
2 70 5541 

 
2 70 5542 

 
 
Kommunikation med SOS Alarm 
SOS lyssnar inte regelmässigt på talgrupper utan man skickar ett sk ”Call Back Request” 
till SOS. Så fort det finns en ledig operatör på den anropade SOS-centralen, så svarar 
SOS anropande enhet på tilldelad och överens-kommen talgrupp.  
Respektive SOS-central finns på snabbknappar på mobil-stationen.  
Vid start tilldelas flygplanet en talgrupp Vgöt SamvFlyg-1 till och med 9. 
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Om flyget upptäcker en brand i annat län, skall den centralen anropas genom dess 
snabbknapp.  
All kommunikation skall initialt ske via tilldelad talgrupp.  
 
SOS central Knapp Talgrupp 
Göteborg slinga 1 – 4 3 Tilldelad talgrupp 
Göteborg slinga 2 - 3 4 Tilldelad talgrupp 
Jönköping 5 Jönk Blå-5 
Halmstad 6 Hall Blå-5 

 
 
Kommunikation mellan blåljusmyndigheter och flygplan under 
pågående insats.  
Vid en upptäckt brand gruppkombinerar SOS tilldelad talgrupp (Vgöt SamvFlyg 1-9) 
med RAPS-talgrupp. Om detta inte fungerar sker kommunikationen på talgrupp Vgöt 
Blå-5 enligt SOS Alarms tilldelning. I tabellen nedan listas tillgängliga talgrupper. 
Blåljusmyndigheterna tilldelas en RAPS-talgrupp som sedan gruppkombineras med 
talgrupp Vgöt Blå-5. 
 

Talgrupp Län 
Vgöt Blå-5 Västra Götalands län 
Jönk Blå-5 Jönköpings län 
Hall Blå-5 Hallands län 
Värm Blå-5 Värmlands län 
Öreb Blå-5 Örebro län 
Östg Blå-5 Östergötlands län 

 
 
SOS Alarm meddelar berörda räddningsenheter vilken talgrupp som gäller för insatsen. 
Vid händelser på gränsen mellan två län avgör SOS vilken Blå-5 talgrupp som skall 
användas. Vid händelser där räddningstjänst saknar Rakel sker all kommunikation via 
berörd SOS central. 
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Ordinarie flygslingor 
 

Flygslinga O1 Göteborg och Södra Bohuslän (ca 211 km) 
 
  N   E Brytpunkter 
6408372 314365 Säve flygplats 
6416028 323072 Bohus 
6423129 326077 Nol/Nödinge 
6436565 315056 Spekeröd kyrka 
6436696 302894 Kållekärr samhälle 
6454913 301368 Röra kyrka 
6476426 300407 St Bornö 
6464468 319038 Forshälla kyrka 
6453619 337174 Sjuntorp kyrka 
6444752 354586 Sollebrunn tätort 
6425182 335388 Kilanda kyrka 
6411467 331914 Bergum kyrka 

Koordinater angivna i SWEREF 
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Flygslinga O2 Sjuhärad (330 km) 
 
Brytpunkt      N E 
S Härene, Vårgårda kommun 6441090 371990 
Herrljunga kyrka, Herrljunga kommun 6439147 383470 
Äspereds kyrka, Borås kommun 6402912 391909 
Sandviks kyrka, Gislaveds kommun, Jkpg län   6338554 388653 
Fegens södra ände, Falkenbergs kommun 6330916 380762 
Sätila kyrka, Marks kommun 6380318 346526 
Töllsjö kyrka, Bollebygds kommun 6408389 359270 

     Koordinater angivna i SWEREF 
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Flygslinga O3 Skaraborg (ca 278 km) 
 
  N   E Brytpunkter 
6540770 454279 S Råda gamla kyrka 
6502214 465128 Undenäs kyrka  
6440633 439105 Velinga kyrka  
6437271 412421 Kinneved kyrka  
6451394 389239 Larv kyrka  
6472310 421356 Varnhem kyrka  
6506221 443555 Bäck kyrka  

Koordinater angivna i SWEREF 
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Flygslinga O4, Norra Bohuslän och Dalsland (330 km) 
 

  N        E  Brytpunkter 
64764 3282 Lane Ryr 
64876       3072 Munkedals kapell 
65143 2876 Tanumshede kyrka 
65390 2860 Skee kyrka 
65188 3015 Näverstads kyrka 
65304 3138 Y-kors väg 164-166 
6539539 151618 Håbol Kyrka 
6561630 154627 Torrskogs kyrka 
6548720 176564 Edsleskogs kyrka 
65327 3500 Tisselskogs kyrka 
65173 3204 Lerdal kyrka 
64955 3291 Stigen 

Koordinater i SWEREF 
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Översikt angränsande flygslingor  
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Planens fördelning 
Frivilliga Flygkårerna i Västra Götalands län 
Samtliga  räddningstjänster i Västra Götalands län 
SOS Alarm AB, Göteborg 
JRCC 
 
 
För kännedom  
Länsstyrelsen i Värmlands län 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Länsstyrelsen i Örebro län 
Länsstyrelsen i Östergötlands län 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
Försvarsmakten Militärregion  
 
 
 
 
 
 

Meddelande 8



 

 

 

Meddelande 8



Meddelande 9



Meddelande 9



 

Skaraborgsvägen 1 A, 506 30 Borås,  
info@borasregionen.se, www.borasregionen.se 

BOLLEBYGD – BORÅS – HERRLJUNGA – MARK –  
SVENLJUNGA – TRANEMO- ULRICEHAMN – VARBERG - VÅRGÅRDA 

 
 
ANSLAG/BEVIS 
 
Protokollet från Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag på 
kommunalförbundets digitala anslagstavla på www.borasregionen.se  
 
 
Sammanträdesdatum: 2018-04-13 
 
Justeringsdatum:  2018-04-23 
 
Anslaget sätts upp:  2018-04-24 
 
Protokollet finns tillgängligt på www.borasregionen.se 
  
Originalprotokollet förvaras på Boråsregionen,  
Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgsvägen 1 A, Borås. 
 
 
 
Boråsregionen, Sjuhärads Kommunalförbund 
 
 
Lena Brännmar  
Administrativ chef  
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Direktionsprotokoll 2018-04-13 
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Direktionsprotokoll 2018-04-13 
 

Plats och tid Bollebygd, kl 9,00 – 16,00 
  
Omfattning §§ 21 - 38 
  
Beslutande  Ulf Olsson (S) ordförande 
 Crister Persson (C) 1-e vice ordförande 
 Peter Rosholm (S)  
 Annette Carlson (M) 
 Johnny Carlsson (C) 
 Stefan Carlsson (S) 
 Mattias Josefsson (S) 
 Bengt Hilmersson (C) 
  
Ersättare Christer Johansson (M) 
 Malin Carlsson (S) 
 Morgan Hjalmarsson (L) 
 Johan Björkman (M)  
 Tony Hansén (S)  
 Roger Wilhelmsson (M) 
 Tony Willner (S)  
  
Adjungerade Jana Nilsson (S) Varberg § 21-25 
 Cristina Bernevång (KD) 
 Anders Leijonhielm ( - ) 
 Tom Andersson (MP) 
 Lennart Andreasson (V) 
  
Övriga  Magnus Haggren, Förbundsdirektör  
 Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef 
 Lena Brännmar, Administrativ chef  
 Linda Bergholtz, tillträdande Administrativ chef  
 Anna Laang, Regionutvecklare § 21 - 31 
 Karin Björklind, Regionutvecklare § 21 - 28 
 Charlotte Stigh-Brüsin, Beredningsansvarig § 34 
 Ulrika Frick (MP) ordf. Kollektivtrafiknämnden § 21 - 24 
 Anna Kronwall, VGR § 21 - 24 
 Malin Kristensson, VGR § 21 - 24 
 Leif Magnusson, VGR § 21 - 24 
 Mats Granér, VGR § 34 
 Åsa Wikner, Västsvenska Handelskammaren § 34 
 Ove Lillestöl, Västsvenska Handelskammaren § 34 
 Tina Lundell, Borås Stad § 34 
 David Raija, Borås Stad § 34 
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Direktionsprotokoll 2018-04-13 
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Sekreterare ………………………………………………………………………………………
 Lena Brännmar 

 

 

Ordförande…………………………………………………………………………………………
 Ulf Olsson  

 

 

Justerare…………………………………………………………………………………………….
 Bengt Hilmersson  
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§ 21 Val av justerare 
Bengt Hilmersson (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

  
§ 22 Fastställande av dagordning  

 
Direktionen beslutar  
 att fastställa dagordningen. 
  
§ 23 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående mötesprotokoll från 2018-02-23 läggs till handlingarna.  
  
§ 24 Delregionalt kollektivtrafikråd  
§ 24a-b  Aktuellt från kollektivtrafiknämnden, återkoppling från år 2017 
 Ulrika Frick (MP), ordförande kollektivtrafiknämnden (KTN), informerar om 

genomförande av trafikförsörjningsprogrammet och vikten av samspel mellan VGR 
och kommunerna. KTN har goda förhoppningar om att nå målen i programmet. Ett 
grundläggande serviceutbud finns nu i samtliga kommuner. Förenklingar i 
biljettsortiment och biljettköp är genomförda. Arbete med att förändra zonstrukturen 
pågår.  
Avseende Västtågsutredningen återkommer ärendet i Beredningen för hållbar 
utveckling, BHU, efter omhändertagande av nytillkomna inspel på remissen.   
 

Direktionen beslutar  
 att ta informationen till dagens protokoll.  

 
§ 24c  Sommarlovskort  
 Malin Kristensson, Västtrafik föredrar ärendet.  

Kollektivtrafiknämnden har gett Västtrafik i uppdrag att utifrån regeringens 
proposition om att möjliggöra avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under 
sommarloven ta fram förslag på genomförande.  
Erbjudandet ska rikta sig till skolungdomar som är folkbokförda i Västra Götalands 
kommuner och som respektive vårtermin lämnar antingen årskurserna 6–9 i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan eller år 1 och 2 i 
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. För elever i specialskolan ska erbjudandet 
även rikta sig till de elever som lämnar årskurs 10.  
 

Direktionen beslutar  
 att ta informationen till dagens protokoll. 

 
§ 24d Information om pågående remisser  
 Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet  

Anna Kronwall, VGR föredrar ärendet.  
Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet pågår och innehåller utöver 
uppföljning av programmet en kortfattad lägesrapport av utpekade 
utvecklingsområden och förbättringsförslag för samverkan inom de delregionala 
kollektivtrafikråden. Förbättringsförslagen innebär tydligare fokus på dialog, att beslut 
om remissvar kan hanteras separat och att samla remisser till den årliga avstämningen.   
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Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland 2018 
Leif Magnusson, VGR föredrar ärendet.  
Strategin är framtagen utifrån det överordnade klimatmålet i 
trafikförsörjningsprogrammet. Utifrån styrande dokument, utredningar och 
forskningsprojekt har scenarier tagits fram och utifrån resultat har möjliga mål 
beräknats och är satta med rimliga marginaler.  
 
Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor  
Anna Kronwall, VGR föredrar ärendet 
Strategin utgår ifrån de sju diskrimineringsgrunderna och det övergripande målet är att 
kollektivtrafiken ska utformas så att den är inkluderande och att resenärerna känner 
sig välkomna.  
 
Samtliga tre remisser kommer att hanteras vid Direktionens sammanträde den 1 juni. 
 

Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll. 

 
§24e  Utvecklingsområde Samordning av skoltrafik i samband med Västtrafiks 

upphandling  
 Malin Kristensson, Västtrafik föredrar ärendet  

I avtal mellan VGR och kommunerna i VG finns skrivningar om att man är överens 
om att underlätta samordning i syfte att skapa kostnadseffektiva lösningar och fler 
resmöjligheter för länets invånare. Idag har ett 15-tal kommuner uppdragit år 
Västtrafik att upphandla skolskjuts. Dock ingen av Boråsregionens 
medlemskommuner. Malin Kristensson ställer frågan till Direktionen om det finns 
intresse av att bilda en arbetsgrupp som ser över frågan för förbundets 
medlemskommuner.  
 

Direktionen beslutar 
 att ställa sig bakom förslaget att bilda en arbetsgrupp som får i uppdrag att se över hur 

samordning av skoltrafik kan ske.  
Arbetsgruppen får i uppdrag att ta fram förslag på vilka frågor som ska belysas och 
medskick från Direktionen är frågan om skolskjutstrafik över kommungränser.  
 

§ 24 f Ny kollektivtrafik, linjer till Landvetter flygplats 
 Frågan om kollektivtrafik till Landvetter flygplats från Boråsregionens 

medlemskommuner är av största vikt att se över och komma fram till en fungerande 
lösning. I dagsläget finns ca 4000 arbetstillfällen och prognosen är att det år 2035 
kommer finnas ca 10 000 arbetstillfällen i området.  
Ulf Olsson (S), ordförande, framför behov av att genomföra en specialstudie för att se 
över frågan.  
Christer Johansson (M) framför behovet av en resvaneundersökning i samband med 
en specialstudie.  
Mattias Josefsson (S) föreslår att ta med behovet av specialstudie i yttrandet över 
trafikförsörjningsprogrammet alternativt att ta fram en särskild skrivelse i frågan.  
 

Direktionen beslutar 
 att presidiet får i uppdrag att besluta hur frågan om specialstudie ska omhändertas.  

 
  

Meddelande 10



 
Direktionsprotokoll 2018-04-13 

5 
 

 
 
§ 24 g  

 
 
Uppföljning av DKR  

 Mötet har dialog om hur DKR kan utvecklas. Ulf Olsson (S) ordförande framför 
behovet av mer dialogpunkter och att kommunerna ska vara mer proaktiva.  
 
Jana Nilsson (S) lyfter fram frågan om hur Varberg kan delta i arbetet med de stråk 
som berör Varberg. Exempel på ett område är biljettsamverkan.  
 
Mattias Josefsson (S) föreslår att Varbergs behov av samverkan tas med i yttrandet 
över trafikförsörjningsprogrammet alternativt att ta fram en särskild skrivelse i frågan. 
 

Direktionen beslutar 
 att presidiet får i uppdrag att besluta hur frågan om samverkan med Varberg ska 

omhändertas.  
 

§ 25  Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef informerar 
 Gryning Vård AB  

Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar om den information Gryning Vård AB 
skickat till kommunerna utifrån situationen kring in housereglerna då försäljning till 
externa är för hög i relation till regelverket och vad det innebär för köparen.  
 
Hyresavtal Navet  
Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar om att fastighetsägaren sagt upp 
nuvarande avtal och det innebär att omförhandling av hyra ska ske. Förslag till ny hyra 
innebär en höjning om ca 1 000 000 kr per år.  
 
Samarbetsavtal Business Sweden 
Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar om att samarbetsavtalet mellan 
Boråsregionen och Business Sweden skrevs under den 11 april.   
 
Nya anställningar för genomförande av nya uppdrag  
Regionutvecklingschef Joakim Svärdström informerar om att anställningarna till 
dataskyddsombud och projektledare för Destination Boråsregionen samt 
Miljöstrategisk samverkan är klara. Dataskyddsombuden är på plats den 2 maj 
respektive 4 juni, Destination Boråsregionen den 2 maj och Miljöstrategisk samverkan 
den 4 juni.  
 

Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll. 

 
§ 26  Dialog om förslag till ny modell för tilldelning av tillväxtmedel samt 

information om förslag till modell för målstyrning 
 Joakim Svärdström Regionutvecklingschef och Pär Lindqvist Kontigo föredrar 

ärendet. De frågor som belyses är Direktionens målstyrning av tillväxtmedel, årshjul 
och beslutsprocess samt hantering av eventuellt fortsatt verksamhetsstöd. Kontigos 
uppdrag har varit att beskriva och genomlysa en modell för hur man som regionalt 
tillväxtansvarig aktör kan tänka för att på ett strukturerat sätt sätta mål och ta fram 
indikatorer samt efter det tillämpat föreslagen modell på två fall hämtade från 
Boråsregionens tillväxtstrategi.  
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Resonemang förs kring frågan om verksamhetsstöd. I avtal med VGR står att de 
avsätter medel för medfinansiering under förutsättning att de endast används till 
projektrelaterade kostnader och motfinansieras med motsvarande belopp.  
 
Ärendet återkommer för beslut vid Direktionens sammanträde den 1 juni.  
 

Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll. 

 
§ 27 Information och dialog om påverkansarbete inom område infrastruktur 
 Karin Björklind, regionutvecklare informerar om förbundets arbete med 

samhällsbyggnad och infrastruktur.  
 

Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll.  

 
§ 28  Förslag till yttrande ÅVS Noden Borås  
 Trafikverket har skickat åtgärdsvalsstudien (ÅVS) för Noden Borås till 

kommunalförbundet med sista svarsdatum den 13 april.  
ÅVS:en har initierats av flera olika anledningar. Borås är viktig för 
samhällsutvecklingen i hela regionen och är kärnan i det lokala 
arbetsmarknadsområdet Borås. Staden växer stadigt och framöver kommer det 
innebära infrastrukturmässiga utmaningar i att tillgodose invånarnas och företagens 
behov av hållbara transporter. Borås är ett nav för tåg- och busstrafik och dessutom 
erbjuder staden ett stort utbud av samhällsservice och ett brett utbud av 
kulturevenemang. ÅVS:ens mål är en samsyn och plan för en långsiktigt hållbar 
trafikstruktur för det övergripande statliga väg- och järnvägsnätet och det kommunala 
vägnätet, med hänsyn tagen till en förväntad växande befolkning. 
 

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

 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

§ 29 Fyllnadsval  
 Tranemo kommun har meddelat att Crister Persson på begäran har entledigats från 

sitt uppdrag som ledamot i Direktionen med tillhörande uppdrag vilket medför att 
fyllnadsval ska genomföras.   
Tranemo kommun har utsett Lennart Haglund (C) till ny ledamot i Direktionen 
 
Valberedningen föreslår att utse till 

- 1:e vice ordförande Tomas Johansson (M), Mark  
- 2-e vice ordförande Bengt Hilmersson (C), Vårgårda. 
- Ledamot VästKoms styrelse, Bengt Hilmersson (C) Uppdraget som ledamot i 

VästKoms styrelse sträcker sig till dess att föreningsstämma ägt rum våren 
2019.  

- Ledamot BHU, Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland, Bengt 
Hilmersson (C)  

- Ledamot i BH7: Lennart Haglund (C), Tranemo 
- Ledamot i styrgruppen Navet: Lennart Haglund (C), Tranemo 
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Direktionen beslutar 
 Direktionen beslutar enligt valberedningens förslag att utse  

1:e vice ordförande Tomas Johansson (M), Mark 
2:e vice ordförande Bengt Hilmersson (C), Vårgårda 
Ledamot i VästKoms styrelse till och med föreningsstämma våren 2019 Bengt 
Hilmersson (C) 
Ledamot i BHU Bengt Hilmersson (C) 
Ledamot i BH7: Lennart Haglund (C) 
Ledamot i styrgruppen Navet: Lennart Haglund (C) 
 

§ 30  Tillsättande av Dataskyddsombud 
 Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersätter 

nuvarande Personuppgiftslag (PuL). Dataskyddsförordningen innehåller ett antal 
nyheter varav ett är kravet på att offentliga myndigheter ska utse ett 
dataskyddsombud. Enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 inrättas en delregional 
funktion för dataskyddsombud i samverkan inom Boråsregionen, Sjuhärads 
Kommunalförbund. Respektive personuppgiftsansvarig ska därefter var för sig utse 
dataskyddsombud enligt gällande lagstiftning.  
 
Dan Bodin och Magnus Blomqvist har anställts som dataskyddsombud vid 
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund och kommer att fungera som 
kommunalförbundets dataskyddsombud. 
 

Direktionen beslutar 
 att utse Magnus Blomqvist till Dataskyddsombud från och med den 2 maj 2018. 

 
att utse Dan Bodin till Dataskyddsombud från och med den 4 juni 2018. 
 
att meddela Datainspektionen att Dan Bodin och Magnus Blomqvist utgör 
Boråsregionens Dataskyddsombud. 
 

§ 31  Omfördelning av miljömedel  
 Vattenprojektet Sjuhärad beviljades tillväxtmedel inom miljö av Direktionen 

2015-10-30. Syftet med projektet var att tillsammans med de kommunala 
vattenleverantörerna göra det möjligt att förbättra mätmetoderna, förebygga 
vattenskador och förbättra hyresgästernas möjligheter att spara vatten. Det 
handlade om att öka medvetenheten om behovet av rent vatten och vikten av att 
hushålla med vatten. Projektet drevs av Miljönätverk Sjuhärad som består av fem 
kommunala bostadsbolag från Vårgårda, Ulricehamn, Borås, Tranemo, Bollebygd 
som samarbetar aktivt med projektet. Projektägare var Vårgårdabostäder. Det 
beviljade beloppet uppgick till 343 950 kr. 
Projektet blev av olika anledningar försenat och alla uppsatta mål har inte kunnat 
uppnås. Målen i projektet var högt ställda och utmaningarna i projektet var mer 
avancerad än man bedömde från början. Parterna lyckades inte nå en gemensam 
målbild men projektet har skapat förutsättningar för ett framtida projekt, nya 
relationer har skapats och en ökad förståelse mellan aktörerna har etablerats. En 
konsekvens av processen är att projektet genererar ett överskott om 249 000 kr. 
Förslaget är att överskottet förs över till Boråsregionens satsning på miljöstrategisk 
samverkan. Överskottet ska användas till insatser som ligger i linje med de två 
prioriterade miljömålen i den delregionala tillväxtstrategin. 
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Direktionen beslutar 
 att det överskott som Vattenprojekt Sjuhärad resulterat i omfördelas till 

kommunalförbundets satsning på miljöstrategisk samverkan Boråsregionen. 
 

§32 Strategisk plan för struktur och samverkan i integrationsfrågor, reviderad 
projektplan 

 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beviljades av länsstyrelsen 2017-06-08,  
§ 37-medel för att genomföra projektet Strategisk plan för struktur och samverkan i 
integrationsfrågor i Boråsregionen. Syftet med projektet är att ge Boråsregionens 
kommuner och andra aktörer inom integrationsområdet en plattform för att på ett 
strategiskt, strukturerat och verkningsfullt sätt arbeta i samverkan för att ge nyanlända, 
oavsett ålder, goda och likvärdiga förutsättningar att ta del av samhällslivet i Sjuhärad. 
Inom projektet ska samverkansstrukturer ses över och samarbetsområden identifieras 
och om möjligt initieras. 
 
Processen påbörjades under hösten 2017. Kommunalförbundet har sökt förlängd 
projekttid som Länsstyrelsen beviljat med en förlängd projekttid tom december 2018. 
I dialog med kommunernas integrationssamordnare ändrades delvis projektets 
genomförandedel och förslaget är nu att koppla insatserna tydligare till mål och 
strategier i FN:s 2030-agenda, EU 2020 och VG 2020. Indikatorer som påvisar 
integrationsinsatsers effekt ska identifieras och utifrån dessa ska förslag om fortsatt 
samverkan tas fram. Förslaget till reviderad plan innebär att kommunalförbundet tar 
en mindre, samordnande roll och att kommunerna ersätts för i viss mån redan 
påbörjat arbete med att ta fram indikatorerna. 
 

Direktionen beslutar 
 att godkänna den reviderade projektplanen. 

 
§ 33  Översikt av pågående samverkansområden inom välfärdssektorn 

Boråsregionen  
 Peter Rosholm (S) informerar om att Beredningen har haft ett sammanträde 

tillsammans med socialchefer/motsvarande i medlemskommunerna utifrån den nya 
lagen om utskrivningsklara. Syftet var att ta fram ett gemensamt yttrande över den 
ekonomiska modell som är på remiss för tillfället. Kommunalförbundet kommer att 
skicka in det framtagna yttrandet med hänvisning till att politiskt beslut fattas vid 
Direktionens sammanträde den 1 juni varför förändring i yttrandet kan komma att 
ske.  
 Övrig information om pågående samverkansområden inom välfärdssektorn tas upp 
vid ett kommande sammanträde.  
 

Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll.  

 
§ 34  Uppdatering av arbetet med kompetensförsörjningsfrågor 
 Charlotte Stigh-Brüsin, beredningsansvarig, informerar om hur kommunalförbundet 

uppdaterat arbetet med kompetensförsörjningsfrågor. En handlingsplan med frågor 
att hantera på kort och lång sikt är framtagen.  
 
Mats Granér, VGR informerar om analys av konjunktur, arbetsmarknad och 
demografi. Arbetsmarknadsområdet har en hög sysselsättning men arbetslösheten 
minskar inte i samma takt då stora grupper inte kommer in på arbetsmarknaden.  
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Den stora kompetensutmaningen inom Boråsregionens arbetsmarknadsområde är 
pedagogik och utbildning, Vård och omsorg samt Teknik och industri. VGR har tagit 
fram en rapport för Skaraborg där en kartläggning av näringsliv, resursbaser och  
kärnkompetenser är gjord. Syftet är att belysa vad det finns för möjligheter att bredda 
resursbasen och få fler områden till delregionen. Om det finns intresse kan en 
motsvarande rapport tas fram för Boråsregionen.   
 
Åsa Wikner och Ove Lillestöl, Västsvenska Handelskammaren informerar om att det 
är svårt för företagen att få efterfrågad kompetens och en farhåga som finns är att om 
behovet av kompetens inte kan tillgodoses flyttar företagen dit kompetensen finns. 
Infrastrukturen är av största vikt för att få kompetensen att flytta till 
arbetsmarknadsområdet. Handelskammaren redovisar framtagen utbildningsprognos 
samt ”pluggparadoxen” som är en undersökning om ungdomars framtidsval.  
 
Mattias Josefsson (S) och Tony Hansen (S) lyfter fram vikten av att Boråsregionen och 
Västsvenska Handelskammaren arbetar gemensamt i frågan om infrastruktur.  
 
Tina Lundell och David Raija Borås Stad informerar om Boråsregionens 
vuxenutbildning, BR Vux,  och vad arbetet som kompetensmäklare innebär. 
Behovet av fler utbildningsplatser inom Yrkeshögskola, YH lyfts fram.  
 

Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll och  

 
att ge presidiet i uppdrag att besluta om ev. behov av en kartläggning av näringsliv, 
resursbaser och kärnkompetenser och  
 
att presidiet får i uppdrag att ta fram förslag över hur frågan om utbildningsplatser 
inom YH ska hanteras.  
 

§ 35 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU 
 Ulf Olsson (S) informerar om nuläget i frågan om Naturbruksutbildningar. Ärendet 

bereds nu i samtliga kommuner i Västra Götaland.  
 

Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll.  

 

§ 36 Anmälningsärenden 
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna 
Datum Avsändare  Ärende  
20180221 1. VGR Samrådshandling ”Regional plan infrastruktur 2018-

2029”  
20180222 2. Vårgårda kommun Beslut om Handlingsplan för psykisk hälsa  
20180226 3. VästKom Protokollsutdrag och handlingar 

Naturbruksutbildningar 
20180227 4. Gryning Vård AB Styrelseprotokoll 20180118 
20180301 5. Gryning Vård AB Styrelseprotokoll 20180201 
20180301 6. Ulricehamns kommun Budget och verksamhetsplan 2018 Boråsregionen  
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20180302 

 
 

7. VGR 

 
 
Remisser  
Avstämning trafikförsörjningsprogrammet  
Strategi för kollektivtrafik på lika villkor  
Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken 

20180302 8. Vårgårda kommun Yttrande Noden Borås  
20180302 9. Bollebygd kommun Yttrande Noden Borås  
20180302 10. VästKom Remiss ekonomisk modell betalningsansvar  
20180307 11. Svenljunga kommun Beslut samarbetsavtal nutrition och 

förbrukningsartiklar 
20180307 12. Svenljunga kommun  Överenskommelse och gemensam riktlinje för 

samverkan kring utskrivning från slutenvård 
20180307 13. Svenljunga kommun  Överenskommelse munhälsa och nödvändig 

uppsökande tandvård  
20180307 14. Svenljunga kommun Beslut om handlingsplan psykisk hälsa  
20180307 15. Ulricehamns kommun  Beslut samarbetsavtal nutrition och 

förbrukningsartiklar 
20180307 16. Ulricehamns kommun Inriktningsdokument Ungdomsmottagningar i VG  
20180307 17. Ulricehamns kommun  Överenskommelse och gemensam riktlinje för 

samverkan kring utskrivning från slutenvård 
20180307 18. Ulricehamns kommun  Beslut om handlingsplan psykisk hälsa  
20180307 19. Ulricehamns kommun Överenskommelse munhälsa och nödvändig 

uppsökande tandvård 
20180307 20. Borås Stad  Miljörapport Borås Stad  
20180312 21. Tranemo kommun  Budget och verksamhetsplan 2018 Boråsregionen 
20180312 22. Tranemo kommun Valärende – avsägelse från Crister Persson (C) 
20180312 23. Gryning Vård AB Styrelseprotokoll 20180220 
20180314 24. Borås Stad  Beslut samarbetsavtal nutrition och 

förbrukningsartiklar 
20180316 25. Borås Stad  Överenskommelse munhälsa och nödvändig 

uppsökande tandvård 
20180316 26. Borås Stad  Överenskommelse och gemensam riktlinje för 

samverkan kring utskrivning från slutenvård 
20180316 27. Borås Stad  Inriktningsdokument Ungdomsmottagningar i VG 
20180316 28. Tranemo kommun  Överenskommelse munhälsa och nödvändig 

uppsökande tandvård 
20180316 29. Tranemo kommun  Beslut om handlingsplan psykisk hälsa  
20180316 30. Tranemo kommun  Yttrande ÅVS Noden Borås 
20180319 31. Gryning Vård AB Information om inköp av Grynings tjänster  
20180320 32. Bollebygds kommun  Inriktningsdokument Ungdomsmottagningar i VG 
20180320 33. Bollebygds kommun  Beslut samarbetsavtal nutrition och 

förbrukningsartiklar 
20180320 34. Bollebygds kommun  Överenskommelse munhälsa och nödvändig 

uppsökande tandvård 
20180320 35. Bollebygds kommun  Beslut om handlingsplan psykisk hälsa 
20180320 36. Borås Stad Yttrande ÅVS Noden Borås  
20180320 37. Borås Stad Samarbetsavtal Naturbruksutbildningar  
20180322 38. DIK Anmälan av skyddsombud  
20180323 39. Svenljunga  Budget och verksamhetsplan 2018 Boråsregionen 
20180326 40. Vårgårda kommun  Samarbetsavtal Naturbruksutbildningar  
20180328 41. Gryning Vård AB Styrelseprotokoll 20180308 
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20180328 

 
 

42. Almi Väst  

 
 
Konsekvensbeskrivning av avslag på ansökan om 
finansiering av IFS Rådgivning i Sjuhärad  

20180329 43. Marks kommun  Budget och verksamhetsplan 2018 Boråsregionen 
20180403 44. Varbergs kommun  MA ÅVS Varberg – Göteborg  
20180404 45. Borås Stad  Samarbetsavtal Naturbruksutbildningar 
20180409 46. Borås Stad  Budget och verksamhetsplan 2018 Boråsregionen 
20180409 47. Post- och telestyrelsen Förslag till nya föreskrifter om ett kombinerat 

urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i 
700 MHz-bandet 

   Expedierade handlingar  

Datum Mottagare  Ärende  
20180301 48. Medlemskommunerna  Protokoll Direktion 20180223 
20180301 49. Medlemskommunerna  Förslag till ny förbundsordning  
20180301 50. Medlemskommunerna Beslutsunderlag Naturbruk kompletterande handlingar  
20180305 51. Medlemskommunerna Remiss ekonomisk modell betalningsansvar  
20180405 52. Medlemskommunerna Kallelse Direktion 20180413 
20180406 53. Medlemskommunerna Beslut om Dataskyddsombud  
20180409 54. Medlemskommunerna Rekommendation om ersättningsnivå hemtjänst och 

hemsjukvård i annan kommun  
 
   Delegationsbeslut  

Datum  Beslut  Delegat  
 55. Anställning två Dataskyddsombud  Regionutvecklingschef  
 56. Anställning projektledare Destination Boråsregionen  Regionutvecklingschef 
 57. Anställning projektledare Miljöstrategisk samverkan  Regionutvecklingschef 
 58. Anställning Administrativ chef  Förbundsdirektör  
20180220 59. Samarbetsavtal ”En skola för alla”  Förbundsdirektör 
20180314 60. Utlämnande av allmän handling  

Lista över tillsvidareanställda  
Administrativ chef  

20180403 61. Ansökan om förlängd projekttid (X) Sites 
Sjuhäradsrundan 

Regionutvecklingschef  

20180411 62. Samverkan mellan Business Sweden och Boråsregionen  Ordförande  
 

§ 37 Övriga frågor  
 Ulf Olsson (S) framför på Direktionens vägnar ett stort tack till Crister Persson (C) 

som gör sitt sista sammanträde med Direktionen. Crister har suttit i Direktionen sedan 
2007.  Crister tackar Direktionen och framför att det varit mycket givande att delta i 
arbetet inom Boråsregionen.  
Ulf Olsson (S) avtackar på Direktionens vägnar även Lena Brännmar, administrativ 
chef som går vidare i yrkeslivet i samband med månadsskiftet april/maj.  
 

Direktionen beslutar  
 att ta informationen till dagens protokoll.  

 
§ 38 Nästa sammanträde äger rum den 1 juni kl. 9,30-12 
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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 medlemsmöte är 
justerat.  
Justeringen tillkännages genom anslag på medlemskommunernas anslagstavlor samt 
på Västra Götalandsregionens anslagstavla. 
 
  
 
 
Sammanträdesdatum: 2018-03-22 
 
Justeringsdatum:  2018-04-20 
 
Anslaget sätts upp:  2018-04-27 
 
Anslaget tas ned:  2018-05-18 
 
 
 
Protokollet finns tillgängligt på    
www.samverkanvg.se/sjuharad  
Originalprotokollet förvaras hos Sjuhärads samordningsförbund, 
Österlånggatan 74, Borås. 
 
 
 
Sjuhärads Samordningsförbund 
 
 
Anna Fagefors 
Förbundschef  
 
anna.fagefors@sjusam.se  
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Organ Medlemssamråd för Sjuhärads Samordningsförbund 
dag Torsdag 22 mars 2018,  

klockan 12.00 – 16.00, inklusive lunch och eftermiddagskaffe 
Plats Yxhammargården, Borås  (Yxhammarsgatan 29)  
 
 
Beslutande 
Arbetsförmedlingen, Leif Johansson 
Försäkringskassan, Lars Hermansson 
Västra Götalandsregionen, Cecilia Andersson (C) 
Kommunerna: 

Bollebygds kommun, Peter Rosholm (S) 
Borås Stad, Lars-Åke Johansson (S) 
Herrljunga kommun, Christina Abrahamsson (M), 
Marks kommun Anders Lindal (M), 
Vårgårda kommun, Åsa Olsson (M), 
Svenljunga kommun, Stefan Carlsson (S) 
Tranemo kommun, Tony Hansen (S) 
Ulricehamns kommun Gulli Håkanson (L) 

 
Övriga 
Sofia Sandänger, Försäkringskassan  
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  
Barbro Orrestrand (S), Bollebygds kommun  
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun 
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  
Anna Fagefors, förbundschef  
Pernilla Knutsson biträdande förbundschef 
 
 
Omfattning 
§§ 1-7 
 
 
 
------------------------------------------------------ 
Sekreterare Anna Fagefors 
 
 
 
------------------------------------------------------ 
Ordförande Cecilia Andersson      
 
 
 
------------------------------------------------------ 
Justerare Peter Rosholm 
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§§ Ärenden 
                        
  
1 

 
Mötet öppnas 
Styrelsens ordförande hälsar välkommen och samtliga närvarande presenterar sig. 
 

 
2 

 
Val av justerare 
Peter Rosholm justerar 
 

 
3 

 
Rapport/sammanfattning från det gångna året 
 
Årsredovisning med skriftlig information om förbundets verksamhet under 2017 är 
fastställd och skickad till samtliga ägare som underlag inför mötet.  
Förbundschef kompletterar verksamhetsberättelsen och den ekonomiska 
redovisningen med bildpresentation. Korta utdrag och summeringar ges om 
förbundets individinriktade verksamhet, organisationsförändringar under året samt 
strukturövergripande aktiviteter. Efter att verksamhet och samverkan exemplifierats 
presenteras kort historik om tidigare medelsfördelning och projektanslag.   
Mötesdeltagarna tar del av informationen. 
 

 
4 

 
Behovs-analys, individinriktat 
 
Diskussion om behovsgrupper:  
 
Från Kommunerna påpekas ett starkt intresse och vikten av att gemensamt arbeta för att 
minska psykisk ohälsa, och då inte minst bland egen personal. 
 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen uppmärksammar de gemensamma 
målgrupperna som framhålls i regleringsbreven: unga med funktionsnedsättning och 
långtidssjukskrivna. 
 
Nyetablering är en fortsatt svår fråga och frågan diskuteras ur jämställdhetsperspektiv. 
Kvinnor är extra svåra att aktivera i arbete utanför familjesfären. Många kvinnor har 
svårt att hitta arbete och vården är samtidigt i skriande behov av tex semestervikarier. 
Arbetsförmedlingen har ett specifikt uppdrag och ska arbeta med att påverka både 
männen och kvinnorna att övervinna kulturella skillnader. 
 
Om vi inte lyckas med de svåra målgrupperna nu när arbetsmarknaden är god hur ska vi 
lyckas då? Arbetsmarknadsanställningar är ett viktigt påverkansmedel för kommunerna.  
 
Har medlemmarna inriktningsönskemål kring olika verksamheter? 
Projekt Space som ingår i TLN-mobility kan exempelvis antingen styras tydligare mot 
europeisk gemensam metod eller mot att mer ta vara på egna varianter och erfarenheter.  
I Point finns flera kända metoder, ACT, SE, Sed, och Arbetsmarknadsanställningar. På 
olika sätt kan dessa eller andra metoder, som IPS, vidareutvecklas.  
 
I grova drag konstateras att ägarna har mejslat målgrupper och sedan är det upp till 
styrelsen att besluta om prioriteringar för att tillgodose direkt individinriktade 
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aktiviteter. Det är viktigt att våga tillsammans i olika projekt, men samtidigt blir det 
risk att det är snurrigt med olika projekt. 
 
Mötet uppmanar förbundet att fortsätta på inslagen linje. Det parterna inte kan göra 
”hemma” behöver vi jobba med tillsammans genom samordningsförbundet.  
Projekten måste vara medel mot viktiga mål och inte vara ett mål i sig.  
 

 
5 

 
Behovs-analys, strukturellt 
Kompetensutveckling för parternas egna anställda finns i projekt Positiv rörelse. 
 
Viktigt med lärandet för att inte ”producera sjukdom” hos parterna själva som stora 
arbetsgivare. De privata aktörerna har ibland andra strukturer och håller lägre sjuktal. 
Kan vi ta emot utbildning genom dem och lära oss av deras sätt/organisation?  
 
Vi behöver göra mer av ”jätte-resan”; att gå från rehabilitering mot förebyggande. 
Behovet anses framförallt vara att arbeta mer med organisationer så att inte de 
rehabiliterade individerna går tillbaka till oförändrade strukturer och åter blir sjuka.  
 

 
6 

 
Övriga frågor,  
exempelvis vad som är aktuellt hos parterna i relation till förbundet: 
 
Försäkringskassan genomgår stor förändring och omfördelar resurser. 
Sjukförsäkrade i Partille Lerum och Härryda ska hanteras i Borås samtidigt som 
Sjuhärad delas när Herrljunga och Vårgårda ska handläggas från Skaraborg. 
Även Västra Götalands-regionen har påbörjat ett omställningsarbete som kommer att 
ske långsiktigt. Rehabkoordination är exempel på en av regionens frågor som 
angränsar och berör förbundsarbetet.  
Diskuteras vikten av att medborgarna inte störs av parternas omorganisationer. 
 
Arbetsförmedlingen övergår mot än mer digitalt arbete och minskar tid för 
spontanbesök. 1/7 2019 inleds de tre spåren Arbetsförmedlingen direkt, 
Arbetsförmedlingen arbetsgivare och Arbetsförmedlingen arbetssökande.  
 
Förbundets arrangemang lyfts fram och parterna inbjuds särskilt till den kommande 
galan 12/4 och utbildningsdagen 18/5 då Annika Härenstam från Arbetsmiljöverket 
medverkar. Hon informerar om strategiska möjligheter för parterna att i projekt och 
genom eget arbete förbättra sina organisationer och stödja psykisk hälsoutveckling.  
 

 
7 

 
Beslut om ambition framåt,  
Vilket belopp ska förbundet äska av staten för 2019? 
 
Mötet beslutar att förbundets ambition är att nyttja den maximala tilldelning 
som kan beviljas från staten, upp till ett belopp om 10 miljoner kr.  
 
Kommunerna och VG-Regionen åtar sig därmed att tillsammans kunna tillföra 10 
miljoner kr (vilket är samma belopp som tillförts förbundet för föregående år).  
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 KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 
 PRESIDIUM 2018-05-07  
 

 

PROTOKOLL 
 
Instans: Kommunstyrelsens presidium 
Tid:  kl. 14.00-15.30 
Plats: Nossan, kommunhuset  
 
Medverkande:  
Johnny Carlsson (C), ordförande 
Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Niels Bredberg, kommunchef 
Linda Rudenwall, ekonomichef, VD Nossan Förvaltning AB 
Fam Hlawnceu, nämndsamordnare  
Karin Carlsson, ordförande Herrljunga Bostäder AB 
Birger Sjöberg, VD Herrljunga Bostäder AB 
Claes Unosson, ordförande Herrljunga Elektriska AB 
Anders Mannikoff, VD Herrljunga Elektriska AB 
Staffan Setterberg, ordförande Nossan Förvaltning AB 
 
Herrljunga Bostäder AB 
Ekonomin ser bra ut för Herrljungabostäder AB. Första kvartalet visar ett 
överskott om 1,9 mnkr. Prognosen för helåret är svår att göra i och med arbetet 
med värderingar av fastighetståndet och eventuella nedskrivningar. 
Diskussionerna med hyresgästföreningen har varit goda. 
 
Herrljungabostäder jobbar för fullt med den nya dataskyddsförordningen som 
träder i kraft den 25 maj. Inventeringen har skett och just nu ligger fokuset på 
klassing av systemet.  
Krisledning körs vart annat år. 
 
Birger Sjöberg, VD för Herrljunga Bostäder AB slutar till hösten och rekrytering 
av en efterträdare sker just nu. 
 
Nossan Förvaltning AB 
Förvaltningen har gott ekonomi och har kontroll på ekonomi och 
verksamheterna. Läget är i kontroll gällande försäljning av Herrljunga hotell, 
beslutet gick igenom i kommunstyrelsen och ärendet tas upp i 
kommunfullmäktige 15 maj.  
 
Herrljunga elektriska AB- Herrljunga vatten AB 
En genomgång av ekonomi för både Herrljunga Elektriska AB och Herrljunga 
Vatten AB görs. Bolagen förljer budgeten. Prognosticerat resultat om ca 1,5 mkr 
på Herrljunga elektriska och det positiva reslutatet kommer från intänkter för  
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fiberanslutningsavgifter. 250 tkr kommer att inventeras för lagning av 
pannthuset. Herrljunga Vatten AB följer budget. Bolaget har haft mer utgifter i 
början av året men ser ut att följa plan för året. 
 
Pensionsavgångar sker på både bolagen men det har lycktas rekrytera 
efterträdarna. Det ska även rekryteras två lärlingar från gymnasieskola. 
Registerutdrag ska genomföras för de personalen som jobbar i skolor. 
  
Förtätning av fibernät i Herrljunga tätort sker.Det jobbas på med krishantering 
och utbildning sker löpande. Lås och passersystem i lokalerna ska bytas. 
Herrljunga VA har inlett arbete med kommunalt VA-plan och ansökan är 
inskickad till mark- och miljödomstolen. 
 
Samtliga representanter, VD och orförande, beskriver att verksamheten bedrivs i 
enlighet med gällande bolagsordningar, ägardirektiv och gällande lagstiftning.  
Inget ytterligare att lyfta avseende verksamheten relaterat till gällande 
bolagsordning, ägardirektiv, gällande lagstiftning resp. stadgar för 
bolaget/stiftelsen. 
 
 
 
 
 
 
Johnny Carlsson  Fam Hlawnceu 
Ordförande   Sekreterare 
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Uppsiktsdialog  
 
Kommunstyrelse och Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 
 
Tid:  7/5 kl 16.00-17.00 
Plats: Kommunhuset, Nossan (A-sal) 
 
Medverkande: 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler: Ordförande Bengt Ottosson 
Kommunstyrelsen: Ordf Johhny Carlsson, vice ordförande Christina 
Abrahamsson, Kommundirektör Niels Bredberg 
 
Agenda 
 
Det ekonomiska läget för stiftelsen 
Inga hotbilder. Alla betalar avtalsenliga hyror. 
Mobitec flyttar 2020. 
Viktigare planering för året 2018 för stiftelsen 
 
Samarbete pågår avseende utveckling förteag i Ljung 
Lokala företagare, som vill expandera. 
 
 
 
 
Johnny Carlsson  Niels Bredberg 
Ordförande   Sekreterare 
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