
   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sid 1 

 2020-08-24 
 Direktjusterad paragraf 
 
 

 

 

Plats och tid 

Beslutande 

 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under- 
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 

anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokoll 

Underskrift 

 

 
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Paragrafer 

Datum för  
anslags nedtagande 

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Nossan kl. 11.50-12.00 

Beslutande 
Gunnar Andersson (M), ordförande 
Jessica Pehrson (C), 1:e vice ordförande 
Mats Palm (S), 2:e vice ordförande 
Christina Abrahamsson (M), tjs. ers. för 
Andreas Molin (C)  
Fredrik Svensson (KD) 
Ronnie Rexwall (KV) 

   Lennart Ottosson (KV) 
   Håkan Körberg (L) 

Kari Hellstadius (S)  
 
 

Beslutande 

Lise-Lotte Hellstadius (S) tjs. ers. för 
Kerstin Johansson (S)  
Jacob Brendelius (-)  
 

 
Personal 

Ior Berglund, kommundirektör 
Maja Sallander, samhällsutvecklare 
Moa Andersson, nämndsamordnare 
 
 
 
 

 
Ej tjänstgörande ersättare 

Magnus Jonsson (V) 

Håkan Körberg (L) 

 Kommunhuset, Herrljunga, direktjustering 
 

117 
Moa Andersson 

Gunnar Andersson 

Håkan Körberg  

Kommunstyrelsen 

2020-08-24 

2020-08-24 2020-09-15 

Kommunkontoret, Herrljunga kommun 

Övriga deltagare 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 2 

KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN 2020-08-24    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 
 

§ 117 Svar på remiss från Västra Götalandsregionen - Regional utvecklingsstrategi för  
          Västra Götaland 2021-2030 ........................................................................................... 3 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 3 

KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN 2020-08-24    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 117 DNR KS 107/2020 950 
 
Svar på remiss från Västra Götalandsregionen - Regional 
utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 

 
Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen arbetar just nu med att ta fram en ny regional 
utvecklingsstrategi för perioden 2021-2030 vilken Herrljunga kommun inbjudits 
att yttra sig över. Utvecklingsstrategin styr, tillsammans med regionens budget, 
hur tillväxtmedel fördelas i regionen de kommande tio åren. Samhällsutvecklare 
Maja Sallander har, i dialog med förvaltningschefer och tjänstemän från olika 
förvaltningar i kommunen samt representanter för Herrljunga Elektriska och 
Fokus Herrljunga, utarbetat ett förslag till yttrande. Samtidigt har 
utvecklingsledare Erik Thaning deltagit i kommunalförbundets referensgrupp för 
att diskutera frågan. Yttrandet lyfter de frågor som i dessa dialoger identifierats 
som prioriterade ur Herrljungas synvinkel. För att ge tyngd åt våra synpunkter, 
samtidigt som vi talar tydligt för vår egen sak, anser förvaltningen att det finns ett 
värde i att synpunkterna både ges som ett inspel till det yttrande som Sjuhärads 
kommunalförbund sammanställer i frågan och att vi lämnar våra synpunkter 
direkt till Västra Götalandsregionen. Om kommunalförbundet skall hinna ta våra 
synpunkter i beaktande behöver paragrafen justeras omedelbart. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-06-24 
Remissvar från Herrljunga kommun i ärendet daterat 2020-06-24 
Remiss – Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030 daterat 2020-
04-06 
Remissversion Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 (ej 
daterad) 
Bilaga 1. Förutsättningar för hållbar utveckling i Västra Götaland (ej daterad) 
Bilaga 2. Strategisk inriktning för uppföljning och utvärdering av den regionala 
utvecklingsstrategin (ej daterad) 
Bilaga 3. Så tog vi fram strategin – utgångspunkter, process och vägval (ej 
daterad) 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Förslag till yttrande godkänns och sänds som kommunens yttrande i 
ärendet till Västra Götalandsregionen 

 Förslag till yttrande sänds som kommunens inspel till Sjuhärads 
kommunalförbund i ärendet  

 Paragrafen justeras omedelbart 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
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Fortsättning KS § 117 

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Förslag till yttrande godkänns och sänds som kommunens yttrande i 
ärendet till Västra Götalandsregionen (bilaga 1 KS § 117/2020-08-24). 

2. Förslag till yttrande sänds som kommunens inspel till Sjuhärads 
kommunalförbund i ärendet  

3. Paragrafen justeras omedelbart 
 

______ 
 

Expedieras till: 

 
Västra Götalandsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 
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Västra Götalandsregionen  
Regionstyrelsen 

Regionens hus 
405 44 Göteborg  

Remissvar från Herrljunga kommun: Regional utvecklingsstrategi Västra 
Götaland 2021-2030, Västra Götalandsregionens diarienummer RS 2018-
0544 
 

Sammanfattning 
Herrljunga kommun har av Västra Götalandsregionen inbjudits att lämna synpunkter på 
remissversionen av Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030. Den regionala 
utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala utvecklings-
arbetet i Västra Götaland och aktuellt förslag innehåller mål och prioriteringar fram till 2030. 
Förslaget är tänkt att ersätta befintlig Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2020 och 
är framtaget i bred dialog med ett flertal aktörer (bland annat kommuner, myndigheter, 
näringsliv och akademi). Förutom att den regionala utvecklingsstrategin, tillsammans med 
budgeten, styr medelsfördelningen i regionen är den också vägledande för kommuner. 
 
Herrljunga kommun är i stort sett positiva till det förslag som presenteras, men hade önskat en 
större tydlighet, bland annat gällande hur förslaget skall genomföras, regionens roll i 
genomförandet och hur ansvaret för strategins olika delar kan fördelas. I det övergripande 
målet lyfts hållbarheten, men i de mer konkreta beskrivningarna av långsiktiga prioriteringar 
och tvärsektoriella kraftsamlingar har den ekonomiska och sociala hållbarheten betydligt mer 
framträdande roller än den ekologiska, som förblir relativt osynlig. Herrljunga kommun hade 
bland annat gärna sett att frågan om hållbar mobilitet i regionen som helhet lyftes tydligare 
eftersom vi menar att denna är en förutsättning för flera av de prioriteringar och kraft-
samlingar som presenteras. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv med frågor inkom till kommunen 2020-04-06. Remissversionen av planen finns att 
tillgå via Västra Götalandsregionens hemsida: www.vgregion.se/rus-remiss . Till ärendet hör: 

 Missiv med frågor och sändlista (daterat 2020-04-06)  
 Remissversion Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 
 Bilaga 1. Förutsättningar för hållbar utveckling i Västra Götaland 
 Bilaga 2. Strategisk inriktning för uppföljning och utvärdering av den regionala 

utvecklingsstrategin 
 Bilaga 3. Så tog vi fram strategin – utgångspunkter, process och vägval 

 

Bilaga 1 KS § 117/2020-08-24
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Yttrande 
Förslaget som helhet 

Herrljunga kommun berörs av den regionala utvecklingsstrategin då den styr hur tillväxt-
medel fördelas i regionen och vilka projekt och åtgärder som prioriteras. Strategin skall 
dessutom fungera inspirerande och vägledande direkt för kommunen. Det är därför viktigt att 
de avvägningar som görs i strategin är rimliga för Herrljunga kommun. 
 
I jämförelse med andra styrande dokument anser Herrljunga kommun att denna strategi är 
relativt okonkret. Strategin liknar mer en målbildsformulering och skulle behöva tydliggöras 
för att vara möjlig att följa på ett enhetligt sätt. Herrljunga kommun menar också att 
ansvarsfördelningen mellan regionen och kommunerna bör tydliggöras i dokumentet.  
 
Herrljunga kommun ser positivt på att strategin fokuserar på strävan efter ett hållbart samhälle 
och att ta bättre vara på platsers olika förutsättningar. Herrljunga kommun upplever dessvärre 
att båda dessa haltar något i strategins mer specifika prioriteringar och beskrivningar. Frågan 
om den ekologiska hållbarheten hamnar i skymundan jämfört med sociala och ekonomiska 
dimensioner i de beskrivande texterna till både långsiktiga prioriteringar och de tvärsektori-
ella kraftsamlingarna. Dessutom hänvisar strategin till landsbygdsutredningen, vilken gör en 
annan prioritering gällande landsbygden än att alla skall ges samma möjligheter till delaktig-
het, nämligen att på landsbygd skall endast erbjudas basutbud i kollektivtrafiken. Basutbudet 
är till exempel inte anpassat till arbets- och studiependling. Det finns en ekonomisk rimlighet 
i att differentiera möjligheterna på detta sätt, och denna målkonflikt behöver lyftas tydligare i 
utvecklingsstrategin, anser Herrljunga kommun. 
 
Målformulering 

Målformuleringen ”Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till 
ett hållbart samhälle” har en god ambition, men riskerar att skjuta snett. Borde inte målet vara 
att ställa om till ett hållbart samhälle? Om vi då blir ett föredöme för andra är det en positiv 
bieffekt, menar Herrljunga kommun. Risken med nuvarande formulering blir att vi fokuserar 
så mycket på att vara en förebild att vi jobbar mer på ytan än på djupet. De omställningar som 
gör stor skillnad, men kanske inte alltid syns tydligast, riskerar då att prioriteras ner. 
 
Långsiktiga prioriteringar 

Herrljunga kommun önskar att VGR tydligare redogör för ansvarsfördelningen i arbetet med 
att uppnå de långsiktiga prioriteringarna. Till exempel önskar kommunen att regionen visar 
hur de kan stödja kommunerna i arbetet med att få en bättre kompetensförsörjning. 
 
Öka inkluderingen är en viktig fråga i hela regionen och Herrljunga ser positivt på att denna 
lyfts som en långsiktig prioritering. I strategin anges att bostadsförsörjningsfrågan är viktig 
för att uppnå målet om ökad inkludering. Förutsättningarna för att lösa bostadsförsörjningen 
ser mycket olika ut på olika håll i regionen, en lyhördhet för detta och en flexibilitet i de 

Bilaga 1 KS § 117/2020-08-24
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lösningar som föreslås behövs därför. En utmaning ligger i samspelet med det ekonomiska 
systemet: hur kan vi ta vara på platsers olika förutsättningar när mycket bostadsbyggnation 
koncentreras till storstäderna där marktillgången är knapp? Hur kan vi motverka regional 
boendesegregation över tid? Här spelar möjligheterna till hållbar mobilitet en viktig roll. 

Herrljunga kommun ser mycket positivt på att regionen konstaterar att järnvägen är en viktig 
nyckel för att uppnå en hållbar rörlighet i regionen. Ändå nämns endast en förbindelse mellan 
Oslo-Hamburg, vilken främst har internationell betydelse. Herrljunga kommun menar att det 
vore högst relevant att även lyfta de banor som är viktiga nationellt och regionalt, särskilt den 
överbelastade sträckan på Västra Stambanan (Alingsås-Göteborg) för att visa på vikten av att 
problemen på denna sträcka åtgärdas. En stark, hållbar infrastruktur är en förutsättning för att 
bygga ett robust samhälle där alla invånare, oavsett bostadsort inom regionen, känner att de är 
en del av en sammanhållen region, har möjlighet att utbilda sig och kan delta i det offentliga 
samtalet. Västra Götaland kännetecknas av en mängd mindre och medelstora kommuner, 
utspridda över ett större område. En stark regional infrastruktur är en förutsättning för att 
kunna ta vara på detta. Vidare är det en förutsättning för att stärka näringslivets 
kompetenstillgång och skapa konkurrenskraft. Utvecklingsstrategin bör lyfta detta behov 
tydligt. I och med att världen, sedan strategin formulerades, hamnat i en pandemi med 
påföljande allvarliga ekonomiska konsekvenser kan det även finnas anledning att tänka 
igenom om satsningar på hållbar infrastruktur kan lyftas som en tvärsektoriell kraftsamling. 
Detta för att bidra till att lyfta regionen ur en svår ekonomisk situation. 

Tvärsektoriella kraftsamlingar 

Även när det kommer till de tvärsektoriella kraftsamlingarna hade Herrljunga kommun gärna 
sett ett mer konkret förslag på hur vi kan gå tillväga för att uppnå de mål som beskrivs samt 
ett tydliggörande av regionens roll och av ansvarsfördelningen mellan olika aktörer. 

Angelägna frågor som kommer i skymundan i och med det urval av tvärsektoriella kraft-
samlingar som gjorts är frågan om biologisk mångfald och frågan om hållbar mobilitet (i hela 
regionen, även på landsbygd). Dessa har tydlig koppling till det övergripande målet och 
Herrljunga kommun hade gärna sett att de lyftes tydligare eftersom de är frågor som inte kan 
lösas på lokal nivå utan kräver regional samverkan för att få effekt. Det framgår inte heller hur 
nya tvärsektoriella kraftsamlingar kommer att tas fram. 

Vägledande principer 

Herrljunga kommun ser framförallt stort värde i de två första vägledande principerna: Vi tar 
tillvara olika platsers förutsättningar och möjligheter samt Vi ökar invånarnas delaktighet och 
inflytande. En dimension av detta som bör lyftas tydligare är frågan om betydelsen av den 
demokratiska förståelsen och därmed också varje individs möjligheter, vilja och ansvar att 
delta i det demokratiska samtalet och systemet, till exempel genom att rösta. 
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En princip som kan riskera att komma i konflikt med de andra är principen om att tala med 
gemensam röst. Denna bör förtydligas och användas med försiktighet för att inte riskera att 
tysta det öppna samtal som behövs inom regionen (bland annat för att kunna leva upp till de 
två tidigare nämnda principerna), och inte heller riskera att hämma innovationskraften. 

Strategins genomförande 

För att strategin skall få genomslag är det viktigt att den kommuniceras till alla berörda 
aktörer så att de kan se sin del och se hur de kan samverka med andra nivåer och aktörer. Den 
breda remittering som nu genomförs är en del i det, men för att vi ska kunna uppnå vårt mål är 
vi också beroende av att strategin kommuniceras till en bredare grupp, inte minst till privata 
aktörer och organisationer. Vi kommuner kan i många fall fungera som en brygga mellan 
regionen och lokala aktörer och har ett ansvar för att bidra till en öppen kommunikation där 
var och en får möjlighet att bidra med sin egen kunskap samtidigt som vi får möjlighet att ta 
del och lära av andras erfarenheter. Likaså har vi ett stort ansvar för att ta med oss de mål och 
principer som utgör grunden i strategin i vår verksamhet, och att bidra med erfarenheter från 
det arbetet i den gemensamma dialogen. 

Maja Sallander 

Samhällsutvecklare 
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