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Nyheter från förbundsdirektionen 

Fyrbodals kommunalförbund säger nej till att Västra Götalandsregionen ska 
ansöka om att bli regionplaneorgan enligt Plan- och bygglagen. Det beslutade 
förbundsdirektionen vid sitt första möte för hösten. 

Frågan som diskuterades var huruvida Västra Götalandsregionen ska ansöka om att bli 
regionplaneorgan enligt Plan- och bygglagen. Sedan tidigare har Region Stockholm och 
Region Skåne detta uppdrag, och nu är alltså frågan om även Västra Götalandsregionen 
ska ansöka. 

Förbundsdirektionen beslöt att lämna in ett remissvar där förbundet säger nej till en 
sådan ansökan i dagsläget. Fyrbodals kommunalförbund ser bland annat risker i att 
Göteborgs-perspektivet skulle bli för starkt och att nyttan för kommunerna i 
Fyrbodalsregionen inte skulle bli så stor. Direktionen vill i stället att regionen inleder ett 
arbete i samverkan med kommuner och kommunalförbund för att tillsammans klargöra 
vilka frågor och områden inom fysisk planering som är viktiga att samverka kring. 

Förbundsdirektionen fick även en genomgång av förbundets arbete med fysisk planering 
och hållbara transporter. Bland annat belystes de satsningar som görs med anledning av 
Fyrbodalsregionens goda läge för logistikinvesteringar, arbetet med en 
näringslivsstrategi för Fyrbodalsregionen, samt arbetet med hållbara transporter. 

Järnvägsfrågor diskuterades, främst järnvägen Göteborg-Oslo, där EU är beredda att 
delfinansiera investeringar med upp till 50 procent av kostnaderna. Deltog gjorde 
förtroendevalda och tjänstepersoner från Västra Götalandsregionen och Trafikverket. 

På mötet hölls även en årlig dialog med riksdagsledamöterna från Fyrbodalsregionen. 
Frågor som lyftes var bland annat Trollhättan Vänersborgs flygplats, 
strandskyddsremissen och nya regler för avfallshantering. 

Mötet innehåll även ett ägarsamråd med det delägda bolaget Mediapoolen AB. 

Hela dagordningen samt handlingar finns på Fyrbodals kommunalförbunds digitala 
anslagstavla. Där finns även protokoll så snart de är justerade. 

Fyrbodals kommunalförbund är ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra 
Götaland. Genom kommunalförbundet samarbetar 14 medlemskommuner för en hållbar 
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utveckling av Fyrbodal samt en enkel och rationell hantering av de mellankommunala 
frågorna. 

För mer information kontakta 
Martin Carling, förbundsordförande, Fyrbodals kommunalförbund  
Telefon: 0534-190 03, E-post: martin.carling@dalsed.se 
 
Morgan Ahlberg, kommunikationsansvarig, Fyrbodals kommunalförbund 
Telefon: 070-217 94 49 E-post: morgan.ahlberg@fyrbodal.se 


