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Västra Götalandsregionen 
Koncernstab regional utveckling 
Datum 2017-06-09 
Diarienummer RS 01149-2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Remiss till: 
Fyrbodals kommunalförbund 
Skaraborgs kommunalförbund 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Boråsregionen/Sjuhärads 
kommunalförbund

                
Remiss av ”Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i 
Västra Götaland 2018 - 2029” 
 
Regionstyrelsen remitterar härmed ett förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i 
Västra Götaland 2018 – 2029 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
Kommunalförbunden ansvarar för vidarebefordran till sina respektive kommuner och för att 
ta fram ett gemensamt yttrande.  
 
Remisshandlingarna finns publicerade på Västra Götalandsregionens hemsida: 
http://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/ 
 
Fram till den 6 oktober 2017 finns möjlighet att lämna synpunkter på det regionala 
planförslaget och tillhörande MKB. Synpunkter kan exempelvis lämnas på hur förslaget 
som helhet upplevs samt hur det bedöms svara mot nationella och regionala mål. 
Synpunkterna kan skickas via e-post eller brev till: 
 

• Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se 
ange diarienummer RS 01149-2016 

• Västra Götalandsregionen, Koncernkontoret, avdelningen för kollektivtrafik och 
infrastruktur, att: Georgia Larsson, Box 1091, 405 23 Göteborg  
 

En kungörelse går ut till allmänheten om möjligheten att lämna synpunkter på planförslaget 
och tillhörande MKB. I kungörelsen står att materialet kommer finnas tillgängligt på 
samtliga kommunkontor i Västra Götaland under perioden juni – 6 oktober 2017. 
 
Det är angeläget att kommunalförbunden uppmärksammar kommunerna på att 
materialet behöver hållas tillgängligt under remisstiden för att allmänheten ska 
beredas tillfälle att lämna synpunkter. Det tillhandahållna materialet ska omfatta: 

• Kopia av kungörelse 
• Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen 2018 - 2029 
• Miljökonsekvensbeskrivning 

 
 
Med vänlig hälsning 
 
Ann-Sofie Lodin 
Regiondirektör 

Postadress: 
Regionens Hus 
462 80 Vänersborg 

Besöksadress: 
Residenset, torget 
Vänersborg 
 

Telefon: 
010-441 00 00 

Webbplats: 
www.vgregion.se 

E-post: 
regionstyrelsen@vgregion.se 
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Besöksadress  Telefon E-post 
HERRLJUNGA KOMMUN 0513-170 00 info@admin.herrljunga.se 
Torget 1 (Box 201) Fax Internet 
524 23 HERRLJUNGA 0513-171 33 www.herrljunga.se 
 

Svar till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
angående gemensamt remissvar på Regional plan för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018 - 2029 
Dnr: KS 158/2017 440 

Synpunkter och reflektioner angående förslaget till regional plan 

Det är bra att planen har en stor flexibilitet mot senare del av planperioden där systemet med brister 
för vidare utredning under planperioden kan leda till mer ändamålsenliga investeringar. Dock hyser 
Herrljunga en viss oro för att gammal hävd ändå kan leda till att objekt prioriteras utan en helt neutral 
bedömning enligt beslutade kriterier.  

Planens uttalade politiska hållning (se t ex textrutan på sida 23, Kriterier för prioritering av innehållet i 
planen) att landsbygden i vissa fall ska ges en fördel vid prioriteringar uppskattas av Herrljunga men 
kommunen ser samtidigt att i praktiken är det ändå i tätbefolkade lägen som satsningar görs, vilket är 
rimligt ur ett rent kvantitativt perspektiv, men den politiska ambitionen blir då innehållslös. Mål-
/intressekonflikter behöver i detta avseende en vidare diskussion. Se t ex regionens funktionsmål för 
transportsystemet, s 21, med ordvalen ”… stark infrastruktur … i hela regionen.”  

6.1.3 Stråkpotter, varför så stor andel medel ofördelade?  
Herrljunga kommun är som bekant inte tillfreds med åtgärderna på stråk 3. Väg 181 har, trots 
stråkpottsinvesteringar i gång- och cykelinfrastruktur för ökad trafiksäkerhet kring Herrljunga tätort, 
kraftiga brister i framkomlighet just genom Herrljunga jämfört med resten av stråket, där sträckan 
Herrljunga tätort – Remmenedal är en utdragen flaskhals. Väg 181 är upptagen av Boråsregionen som 
en kandidat till prioriterade brister och Herrljunga avser påskynda starten av en åtgärdsvalsstudie för 
att klargöra problematiken. 

Angående Samfinansiering av järnväg i nationell plan vill Herrljunga framhålla den utvecklings-
potential som bedöms finnas hos Älvsborgsbanan enligt Målbild tåg 2035 som är en av utgångs-
punkterna för inriktningen i den regionala planen. I den regionala systemanalysen anges följande: 
Målbild tåg 2035 är ett förslag till målbild för tågtrafiken i Västsverige fram till år 2035. Tågtrafiken 
är det färdmedel som kan förena ett framtida hållbart transportsystem och växande arbetsmarknads-
regioner i regionen. Målbilden är att tågresandet i Västsverige ska trefaldigas mellan år 2006 och 
2035. För att nå målbilden behöver järnvägens kapacitet och hastighet öka vilket kräver investeringar 
i infrastrukturen. 
Herrljunga kommun förutsätter ett aktivt deltagande från Boråsregionen inom ramen för den 
nystartade åtgärdsvalsstudien för Älvsborgsbanan, i strävan mot Målbild tåg 2035s förverkligande. 
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Slutligen vill Herrljunga kommun lyfta fram infrastrukturanläggningar som är mycket viktiga för dels 
Herrljunga kommun och dels Boråsregionens tillgänglighet norrut, till Skaraborg och vidare: 

Väg 183 och 182, som är viktiga för både person- och godstransporter mellan Herrljunga och 
Boråsregionen. 

Älvsborgsbanan, som är en del av stommen i regionens järnvägssystem och som knyter samman 
Boråsregionen med Skaraborg och Fyrbodal. 

Herrljunga efterfrågar ett större engagemang för infrastrukturen som knyter samman Boråsregionen 
med Skaraborg.  

  

 

Med vänliga hälsningar 

Janna Petersson 
Planeringssekreterare 
 

På Kommunstyrelsens uppdrag 
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Från:  
Till: "katja.rydback@trafikverket.se" <katja.rydback@trafikverket.se>, "investeringsprojekt@trafikverket.se" 
<investeringsprojekt@trafikverket.se> 
Kopia: "herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se" <herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se> 
Datum: 2017-07-12 13:20 
Ärende:  Synpunkter Förbigångsspår Herrljunga Västra- Bygg vägport väg 181 samtidigt; "TRV 2017/15232"  
Bifogade filer: Översiksplan Herrljunga karta.jpg 
 
 
Trafikverket Avdelning Investeringsprojekt/Ärendemottagning 
 
Projektledare Katja Rydback 
 
 
Synpunkter Förbigångsspår Herrljunga Västra; "TRV 2017/15232". 
 
 
Goda förbindelser - väg som järnväg- är väsentliga för en hållbar samhällsutveckling. Samordning och förutseende skapar en god bas för detta. 
 
 
Samrådshandlingar för förbigångsspår Herrljunga Västra är utställda och synpunkter kan lämnas. 
 
 
Därför föreslår jag: 
 
 
1.Tillstyrkan att förbigångsspåret Herrljunga byggs då det skapar en robustare Västra stambana. 
 
2.Samtidigt  med förbigångsspåret byggs port/bro för blivande förbifart Herrljunga väg 181 på det av Västra Götalandsregionen prioriterade 
stråket 3. Denna vägsträcka har blivit klassificerad som en brist. 
 
 
Placeringen av den nämnda porten ligger närmare än 100 meter från slutet av förbigångsspåret. Detta förslag kan även underlätta byggandet av 
lokala ersättningsvägar då vägkorsningen vid Hallebo stängs och därmed minska kostnaderna för att anlägga dessa vägar. 
 
 
En fördel vinns också då det istället för två byggobjekt blir ett: 
 
 
A. Sammanlagt lägre kostnad. ( från andra projekt har jag fått en uppskattning av kostnaden till 10-15-20 mkr.) 
 
 
B. Ett driftsavbrott för tågtrafiken istället för två. 
 
 
Jag föreslår här att projektledningen Herrljunga Västra kontaktar företrädare för Beredningsgruppen för hållbar utveckling inom Västra 
Götalandsregionen (t.ex. under början av augusti) för att presentera detta förslag och vid samsyn aktivt diskutera finansieringsfrågan. 
 
 
Jag har innan samrådsmötet för projektet i juni framfört likartade uppgifter som här. Handlingarna till mötet stärker min bild av behovet av 
samordning av byggnationen av vägport 181 med förbigångsspårets byggnation. 
 
 
Karta från arbetet med översiktsplanearbetet Herrljunga bifogas. Närheten planerad korsning väg 181 - förbigångsspåret kan där avläsas tydligt. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Ulf Clark 

 

 

 
 
Kopia: Herrljunga kommun 
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Samverkansgrupp: CSG 

Sammanträdesdatum: 2017-08-17 

   

Plats:  B-salen, Kommunhuset 

Tid:  kl 14.15 – 15.30 

 

Närvarande 

Arbetsgivarrepresentanter   Fackliga representanter 
Niels Bredberg, Senior Kommunchef  Peter Friman, Vision 
Marie Granberg Klasson, Personalchef  Anna Agestedt, Kommunal 
Carolina Forsberg, HR-specialist  Rolf Aleryd, Lärarförbundet  
      
     
§ 1 Mötet öppnas 
Kommunchefen öppnar mötet.  
Genomgång av föregående mötesprotokoll. 
Genomgång av årshjul CSG, aktuellt för augusti är genomgång av sekretess/anmälningsplikt 
 
§ 2 Information nuläge Projekt Sänkt Sjukfrånvaro, Carolina Forsberg  
Projektledare och HR-specialist Carolina Forsberg går igenom nuläge för projekt Sänkt sjukfrånvaro. 
Förslag att samma information lämnas vid den gemensamma informationsträffen den 6 sept. 
 
§ 3 Projekt Heltid – informationsträff den 6 sept 8.30 --10 och 10-12 
Informationsträff för chefer, fackliga företrädare och arbetsplatsombud om innebörden av projekt 
Heltid.  Chef informerar arbetsplatsombud om träffen. 
 
§ 4 Steg 2 Plan för introduktion och utveckling av chefer 
Personalchef informerar om nästa steg och planering gällande steg 2 i plan för introduktion och 
utveckling av chefer 
 
§ 5 Medarbetarenkät 2017 
Det är snart dags att besvara den gemensamma medarbetarenkäten. Information och planering 
pågår och planen är att medarbetarenkäten ska besvaras under två veckor i oktober-november 
månad. 
 
§ 6 Personalhandbok – revidering 
Arbete pågår med ny Personalhandbok. Planen är att Personalhandboken är tillgänglig i oktober. 
 
§ 7 KIA – införande av kommunens Tillbud- och arbetsskaderapporteringssystem 
Veronika Rahm Hertzman arbetar med att införa det nya rapporteringssystemet för tillbud- och 
arbetsskador KIA. Under hösten informerar och utbildar Veronika chefer och skyddsombud per 
förvaltning med målet att alla ska vara inne i systemet senast december 2017. 
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§ 8 Övriga frågor 
Arbetsgivaren har kallat till samverkan till den 10 aug gällande KS ärenden till KS-sammanträde den 
14 aug. CSG är överens om att samverkan därmed är genomförd i ärendet. 
 
§ 9 Tider för CSG möten 2018  
Beslut om tider för CSG 2018 tas vid nästa CSG. 
 
§ 10 Revidering av Lönekriterier 
CSG aktualiserar frågan om behov av revidering alt omarbetning av lönekriterier. 
Förslag att tillsätta en partsammansatt arbetsgrupp/styrgrupp som planerar för arbetet. Förslag är 
att utgå från en befintlig modell som personalchef redovisar. 
 
Mötet avslutades 
Senior Kommunchef tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat vid dagens datum. 

 

 

Vid protokollet: 

   
………………………………….   
Marie Granberg Klasson 
 
 
Justeras: 
 
För Herrljunga kommun:  
   
………………………………………                              
Niels Bredberg 
 
 
 
För Kommunal   För Lärarförbundet 
 
……………………………………..……………  ……………………………………………………. 
Anna Agestedt   Rolf Aleryd 
 
 
För Vision 
 
……………………………….…………………   
Peter Friman 
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Mötesanteckningar från Folkhälsopolitiska rådet 
2017-09-07 

 
 
 
Närvarande:     
Börje Aronsson ordf. tekniska nämnden 
Johnny Carlsson ordf. kommunstyrelsen  
Ingemar Kihlström ordf. bildningsnämnden 
Viveca Lundahl folkhälsoutvecklare 
 
 

 Föregående mötesanteckningar 
Anteckningarna gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

 Höstdialogmöte med HSN:s 
Herrljunga kommun och Västragötalandsregionen samarbetar och samverkar inom en rad olika 
områden. Under årets aprildialog kom parterna överens om att träffas under hösten för att tala om 
nuvarande och kommande samarbete och samverkan och hur detta kan utvecklas. 
 
Dagordning, biläggs under K: FHPR  
 
Reservera dagen! Återkom om någon av er har frågor eller synpunkter som ni vill ta med på 
dagordningen! 
 

 Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2018 mellan södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun 
Kommunen tar årligen fram en verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet med budget, 
mål, planerade insatser samt hur dessa ska följas upp. Kommunens ansvariga nämnd och södra 
hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer planen. Verksamhetsplanen ska, till HSN, vara inlämnad 
senast den 31 oktober. 
Folkhälsopolitiska rådet får verksamhetsplanen för godkännande innan den går vidare till KS. 
 

 Folkhälsoplan 
Utifrån Samverkansavtalet avseende lokalt folkhälsoarbete i Herrljunga kommun för perioden 
2017-2020 ansvarar kommunen för att ta fram en långsiktig plan för det lokala folkhälsoarbetet med 
framtagna behovsbilder och prioriteringar. Planen kan med fördel integreras i, eller kopplas till, 
kommunens egna styrdokument. Planen ska beskriva vilken/vilka målgrupper som behöver 
prioriteras för att skillnader i hälsa ska minska. Den ska också innehålla uppföljningsbara 
mål/indikatorer. 
Folkhälsopolitiska rådet beslutade att folkhälsoutvecklaren påbörjar arbetet med att ta fram denna 
plan. 
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 Övriga frågor/övrig information 
 
– En kartläggning av solarier i Västra Götaland 

Rapporten Finns solarier kvar? (våren 2017) Är ett gediget arbete för att kartlägga hur 
situationen ser ut idag, efter flera års ansträngningar att informera både befolkning och 
politiker om riskerna med solariesolning. 
Av de 55 kommuner som omfattas av kartläggningen återfanns solarier i verksamheter som 
helt eller delvis drivs av kommunerna i sju stycken. 
Herrljunga kommun var en av nio kommuner som upplåter lokaler till solarieverksamhet. 
Solariet i simhallen avvecklade sin verksamhet efter sommaren. 
Övriga kommuner är inte inblandade i varken drift av solarier eller upplåtelse av lokal till 
solarieverksamhet. 
 

– ” Trygg i Herrljunga kommun” 
Johnny informerade om mötet med polis, föreningar och organisationer ang den senaste tidens 
oönskade specifika händelser. Viveca informerade om det trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete som bedrivits under 2016/2017 
 

– Föreläsning; Ann-Christine Ruuth - ”Från han till hon”,  Herrljunga kulturhus 26/10 
kl.18.00 
Fram till 60 års ålder var hon känd som Åke och kyrkoherde och chef i Teleborgs församling i 
Växjö. Ann-Christine berättar delvis om sitt könsbyte men framförallt om normerna i 
samhället som styr våra liv. 

 
 Nästa möte bestämdes till den 14 november kl. 13-14, innan höstdialogen med HSN:s 

Plats: Sämsjön 
 
 
Vid anteckningarna/Viveca 
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 KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 
 ARBETSUTSKOTT 2017-09-11  
 

PROTOKOLL 
 
Instans: KSAU 
Tid:  kl. 08.30-14.00 
Plats: Sämsjön, kommunhuset  
 
Medverkande:  
Johnny Carlsson (C), ordförande Niels Bredberg, senior kommunchef  
Christina Abrahamsson (M) Emelie Cergic-Boberg, kanslichef 
Elin Alavik (L) Alfred Dubow, teknisk chef 
Linda Rudenwall, ekonomichef Anthon Gustavsson, nämndsekreterare 
Jan Aronsson, upphandlingsansvarig     
 
 
 
Ärendeberedning 
KSAU diskuterar de ärenden som ska behandlas på kommunstyrelsens 
nästkommande sammanträde. Ekonomichefen går igenom aktuella ekonomiärenden. 
Jan och Niels presenterade förslag på riktlinjer avseende sponsring och mutor. 
Anthon presenterar demokratiberedningens förslag. Alfred informerar om aktuella 
ärenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johnny Carlsson  Emelie Cergic-Boberg   
Ordförande   Kanslichef 
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