
   

 Val av ny ledamot i styrgruppen för arbetsmarknad  1 (1) 

Förbundsstyrelsen – ärende 1 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-01-04, diarienummer: 2021-00008.012 

Val av ny ledamot i styrgruppen för 
arbetsmarknad efter Mats Pilhem (V), 
Göteborg  

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att till ny ledamot i styrgruppen för 

arbetsmarknad efter Mats Pilhem (V), Göteborg, för återstoden av mandatperioden 

2019-2022, välja Mikael Wallgren (V), Göteborg.  

Sammanfattning av ärendet 

Mats Pilhem (V), Göteborg, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i GR:s 

styrgrupp för arbetsmarknad. Till ny ledamot i styrgruppen för återstoden av 

mandatperioden 2019-2022 föreslår GR:s valberedning Mikael Wallgren (V), 

Göteborg. 

 

 

Helena Söderbäck          Gunnel Rydberg 

Förbundsdirektör          Förbundssekreterare 

 

 

 

SKICKAS TILL 

Göteborgs stad 
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Förbundsstyrelsen – ärende 3 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-01-11, diarienummer: 2021-00005.021 

Förslag till samrådsunderlag inför budget 
för GR 2022 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att översända bifogade samrådsunderlag till 

medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2021.   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna 

tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för nästkommande 

år. För 2022 har bifogade förslag till samrådsunderlag inför rambudget tagits fram. 

Medlemskommunernas synpunkter ska vara GR tillhanda senast 1 april 2021. 

Beslut fattas i förbundsstyrelsen 7 maj och förbundsfullmäktige 15 juni. 

Rambudgeten kompletteras under senare delen av 2021 med en detaljbudget som 

beslutas i förbundsstyrelsen 19 november och i förbundsfullmäktige 14 december.   

Beslutsunderlag 

• Rambudget 2022 

• Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk) 

• Plan och detaljbudget 2021 (länk) 

• Protokollsutdrag § 221 

• Styrelseärende 7 – 2020-11-27 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund  

 

Förslag till reducering av årsavgiften till GR från och med 2022 

Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08 

uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att i samband med beredning av 

samrådet inför budget 2022 redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en 

konsekvensbeskrivning av vad det skulle innebära för kommunalförbundet att 

sänka årsavgiften med upp till tio procent. 

Vid förbundsstyrelsens sammanträde 2020-09-24 presenterades ett antal åtgärder 

att vidta i en omfattning som motsvarar en sänkning av GR:s årsavgift från 

medlemskommunerna på upp till tio procent. Som en konsekvens av att en 

eventuell reduktion av årsavgiften med tio procent skulle få allt för stora 

konsekvenser för såväl GR som för våra samverksanparter togs därefter ett 

omarbetat och reducerat förslag fram, som låg till grund för förbundsstyrelsens 

beslut 2020-11-27.  

Viktigt att konstatera är att Göteborgsregionens kommunalförbund finansiellt inte 

fungerar som en anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller ett kommunalt 

bolag. Förbundet är mer att jämföra med en utvecklingsorganisation i en större 

https://goteborgsregionen.se/download/18.79e884d916b809f3ca8a43d4/1561383159438/Strategisk%20inriktning%202020-2023%20och%20budget%202020.pdf
https://goteborgsregionen.se/download/18.14ea49d3176f5aeac511157f/1610483031345/gr_plan_detaljbudget_2021.pdf


   

 Förslag till samrådsunderlag inför budget för GR 2022  2 (3) 

Förbundsstyrelsen – ärende 3 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-01-11, diarienummer: 2021-00005.021 

koncern. Årsavgiften har ett högt värde som bekräftelse på den överenskommelse 

som fattats mellan kommunerna trots att den utgör en mindre del av förbundets 

omsättning. Årsavgiften används också för att finansiera tid för att bevaka och 

påverka utifrån storstadsregionens intressen. En minskning av årsavgiften får 

direkt negativa konsekvenser inom olika områden, vilket framgår av bifogat 

styrelseärende 7, från 2020-11-27.   

Enligt förbundsstyrelsens beslut 2020-11-27, § 221, har förslaget om att reducera 

årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 72,64 per invånare från och med 

verksamhetsåret 2022 arbetats in i föreliggande rambudget inför 2022 för att 

beredas i medlemskommunernas samråd under våren 2021. Förbundsdirektören 

fick även i uppdrag att utreda en eventuell frysning av årsavgiften till och med år 

2023, vilket kommunerna eventuellt har att ta ställning till först inför rambudget 

2023  

Strategisk inriktning 

Till rambudget 2022 bifogas strategisk inriktning för GR 2020-2023 som antogs av 

förbundsfullmäktige 2019-06-18. Inga revideringar har gjort i detta dokument, 

utan det ligger fast för hela perioden. Syftet med en flerårig strategisk inriktning är 

att befästa långsiktigheten i GR:s uppdrag, förtydliga förbundets målformuleringar 

samt bättre tillgodose kraven på uppföljning. Styrkedjan som utformats innebär att 

den strategiska inriktningen ligger till grund för den årliga planen, där 

utmaningarna konkretiseras i form av fokusområden för uppföljning. I sista steget i 

styrkedjan följs planen upp i delårsbokslut och årsredovisning för aktuellt 

budgetår. Genom att den strategiska inriktningen 2020-2023 nu på nytt översänds 

till medlemskommunerna för synpunkter tillsammans med den årliga 

rambudgeten får kommunerna möjlighet att ge inspel till förbundets fortsatta 

arbete med att möta utmaningarna i strategin under 2022.    

Utredning om GR:s politiska organisation 

Nyckelordet i arbetet med den strategiska inriktningen har varit involvering. 

Politiska grupper och nätverk inom GR fick under 2019 ge inspel kring vilka 

utmaningar medlemskommunerna står inför under de närmaste åren.  

På styrelsekonferensen 2019 diskuterade förbundsstyrelsen nästa steg i arbetet 

med den strategiska inriktningen och landade i ett uppdrag till förbundsdirektören 

att utreda vilken politisk organisation och struktur som är mest relevant för att 

genomföra förbundets uppdrag. Utredningen är genomförd och 

förbundsfullmäktige gav 2020-12-15 i uppdrag åt förbundsstyrelsen att med 

utgångspunkt från den genomförda utredningen ta fram ett förslag på politisk 

organisation för GR inför mandatperioden 2023-2027.  

Förbundsstyrelsen har uppdragit åt sitt presidium att ta fram arbetsformer inför 

fortsatt process och i synnerhet inför diskussionen på strategidagen 19 mars. 

Presidiet har tillsatt en arbetsgrupp bestående av representanter från respektive 

parti av de nio som har en plats i förbundsstyrelsen. 

Tidplanen för uppdraget ser ut som följer:  
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• 19 mars 2021 – förbundsstyrelsen diskuterar utredningen vid en strategidag. 

• Mars-maj 2021 – förslag till politisk organisation för kommande 

mandatperiod arbetas fram  

• Maj 2021 – förslag till politisk organisation för kommande mandatperiod 

antas av förbundsstyrelsen 

• Maj-september 2021 – Under förutsättning att förbundsstyrelsen föreslår 

förändringar i den politiska organisationen för kommande mandatperiod går 

förslag till ny organisation på remiss till kommunerna 

• Hösten 2021 - kommunernas remissvar hanteras i förbundsstyrelsen 

• 19 november 2021 – förbundsstyrelsen beslutar om förslag till ny 

organisation inkl. ändrad förbundsordning 

• 15 december 2021 – förbundsfullmäktige beslutar om förslag till ny 

• organisation inkl. ändrad förbundsordning. 

• Januari - april 2022 – Ändrad förbundsordning antas i 

• kommunernas fullmäktigeförsamlingar 

• Juni 2022 - Fastställande av ny organisation inklusive förändrad 

förbundsordning att gälla från och med 1 januari 2023. 

Kulturutredningen 

I samrådet med medlemskommunerna 2019 kommenterade Göteborgs stad att 

staden ser positivt på att GR valt att lyfta in kultur under området social 

sammanhållning och trygghet i den strategiska inriktningen. Som en följd av detta 

fick förbundsdirektören i uppdrag att utreda hur medlemskommunerna ser på 

möjlig samverkan inom kulturområdet i Göteborgsregionen, i likhet med övriga 

kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen, samt om 

medlemskommunerna ställer sig positiva redovisa vad en sådan samverkan skulle 

innebära. Utredningen har genomförts och efter beslut i förbundsstyrelsen 

skickades i december ett förslag om samverkan inom kulturområdet på remiss till 

medlemskommunerna med svarsdatum 1 april 2021. En samverkan inom 

kulturområdet kan komma att påverka framtida årsavgifter till GR. 

 

Helena Söderbäck         Bo Andersson     Gunnel Rydberg 

Förbundsdirektör         Ekonomichef      Förbundssekreterare 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 



Rambudget 2022
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EKONOMI
BUDGETÖVERSIKT 2021–2022
I juni 2019 fattade förbundsfullmäktige beslut om en ny strategisk inriktning för åren 2020–2023. 
Den innehåller sex utmaningar som förbundsstyrelsen har i uppdrag att särskilt arbeta med under 
ovannämnda period. För att uppnå en god ekonomistyrning behöver ekonomin vara integrerad med 
styrningen av verksamheten.

Enligt SCB:s befolkningsstatistik per den 1/11 2020 uppgick antalet invånare i Göte borgsregionen 
till 1 049 262 vilket är en ökning med 7 412 invånare jämfört med 31/12 2019.

Den definitiva årsavgiften för 2022 kommer baseras på befolkningstal per 31/12 2020 och angiven 
årsavgift för 2022 i detta underlag ska därför ses som preliminär. Förbundsstyrelsen föreslår för-
bundsfullmäktige att reducera årsavgiften för medlemskommunerna från och med 2022. Förslaget 
är att årsavgiften per invånare sänks från 75,52 kr/invånare till 72,64 kr/invånare. Föreslagen budget 
för 2022 är beräknad på den föreslagna lägre nivån.

Årsavgiften beräknas efter föreslagen reduktion utgöra cirka 12 procent av GR:s beräknade omsätt-
ning 2022. 

Resterande del av omsättningen (88 %) består av flera olika finansieringskällor, såsom staten, EU, 
Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna genom samver  kansavtal.

RESULTATBUDGET 2021 SAMT PROGNOS 2022, TKR.
GR:s rambudget beslutas i juni av förbundsfullmäktige efter det att samrådsunderlaget beretts. 
GR arbetar därefter under hösten fram detaljbudget för det kommande året och i december månad 
fastställer sedan förbundsfullmäktige GR:s detaljbudget inför kommande verksamhetsår. Resultat-
budgeten är en sammanställning över de kostnader och intäkter GR räknar med under respektive 
verksamhetsår.

GR har beslutat om en underbalanserad budget 2021 på 4 500 tkr framför allt kopplat till en fort-
satt planerad insats inom Gymnasieantagningens IT-utveckling. Dessa medel avräknas från de sedan 
tidigare öronmärkta medlen från erhållna intäkter från tecknat samverkansavtal med STORSTHLM. 

GR:s ordinarie verksamhet beräknas redovisa ett positivt resultat på +500 tkr för såväl 2021 som 
för 2022.

GR:s verksamhet anpassas efter erhållen finansiering. Detaljbudgeten är i ekonomisk balans i 
enlighet med de av förbundsstyrelsen antagna riktlinjerna för God ekonomisk hushållning. För att 
skapa stabilitet i verksamheten behöver GR ha ett positivt resultat. På GR finns fortfarande en solid 
grund att stå på även efter det beslutade ianspråktagandet av del ur det egna kapitalet under 2021. 

Resultatbudgeten nedan visar budgeterade intäkter, budgeterade kostnader samt budgeterat 
 resultat för fastställd budget 2021 samt prognos 2022.

RESULTATBUDGET GR (TKR) GR
Budget 2021 Budget 2022

Verksamhetens intäkter 622 606 624 196
varav årsavgifter avsedda för GR:s verksamhet 50 125 51 657
varav årsavgifter transfererade till andra regionala organisationer 28 556 27 583
Verksamhetens kostnader -624 785 -622 186
Avskrivningar -2 971 -2 500
Verksamhetens nettokostnader -5 150 -490
Skatteintäkter/Generella statsbidrag och utjämning - -
Verksamhetens resultat -5 150 -490
Finansiella intäkter 650 1 000

Finansiella kostnader - -10
Resultat efter finansiella poster -4 500 500
Extraordinära poster - -

Inkomstskatt - -

Årets resultat -4 500 500
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BALANSBUDGET OCH NYCKELTAL
GR använder sig av nyckeltalen Soliditet och Likviditet för att säkerställa den finansiella ställningen 
på kort och lång sikt.

Soliditet definieras här som eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Soliditeten anger 
den finansiella ställningen på lång sikt, det vill säga vilken beredskap som finns för att möta oförut-
sedda händelser, till exempel framtida resultatförsämringar.

Likviditet definieras här som förhållandet mellan omsättningstillgångar (exklusive varulager) och 
kortfristiga skulder. Likviditeten visar vilken beredskap som finns för att klara de löpande betalning-
arna.

Medlems kommunernas årsavgifter
GR:s årsavgift låg still från 2003 då avgiften uppgick till 68,11 kronor per invånare. En teknisk 
 justering av årsavgiften 2010 med 4 kronor genomfördes när FoU i Väst inkorporerades som en 
 ordinarie verksamhet inom GR. Dessa 4 kronor hade fram tills dess fakturerats vid sidan av års-
avgiften. Ungefär samtidigt beslutade förbundsstyrelsen om höjt bidrag till Västkuststiftelsen med 
2  kronor per invånare. Sammanlagt blev då avgiften 74,11 kronor per invånare.

Inför budget 2018 höjdes årsavgiften med 1,41 kr per invånare till 75,52 kronor per invånare till 
följd av nya uppdrag som GR anförtrotts i form av samordningsansvar kring kommunernas gemen-
samma agerande i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå samt för beredningsansvaret för det 
delregionala kollektivtrafikrådet (DKR). Förbundsstyrelsen föreslår en sänkning av årsavgiften med 
2,88 kr från och med 2022. Föreslagen årsavgift från 2022 blir då 72,64 kr/invånare.

Hur årsavgiften fördelar sig per medlemskommun för 2021 tillsammans med förslag 2022 efter 
reduktion framgår av tabell nedan.

ÅRSAVGIFT
Kommun 2021 2022

Ale 2 371 2 307

Alingsås 3 128 3 024

Göteborg 43 747 42 360

Härryda 2 868 2 772

Kungsbacka 6 374 6 163

Kungälv 3 499 3 414

Lerum 3 214 3 118

Lilla Edet 1 066 1 034

Mölndal 5 238 5 083

Partille 2 967 2 869

Stenungsund 2 022 1 960

Tjörn 1 210 1 173

Öckerö 975 941

Summa 78 681 76 218

Årsavgiftens fördelning per kommun 2021 
samt förslag 2022, (tkr)

BALANSBUDGET GR

TILLGÅNGAR
Budget

2021-12-31
Budget

2022-12-31
A. Anläggningstillgångar 35 593 33 093
I. Immateriella anläggningstillgångar 5 727 3 692
II. Materiella anläggningstillgångar 10 775 10 310
III: Finansiella anläggningstillgångar 19 091 19 091

B. Bidrag till infrastruktur - -

C. Omsättningstillgångar 320 933 275 738
I. Förråd mm 38 409 18 111
II. Fordringar 92 539 73 305
III. Kortfristiga placeringar - -
IV. Kassa & Bank 189 985 184 322
S:A TILLGÅNGAR 356 526 308 831

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
A. Eget kapital 41 074 41 574
I. Årets resultat -4 500 500
II. Resultatutjämningsreserv - -
III. Övrigt eget kapital 45 574 41 074

B. Avsättningar - -

C. Skulder 315 452 267 257
I. Långfristiga skulder - -
II. Kortfristiga skulder 315 452 267 257

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
& SKULDER

356 526 308 831

Soliditet 12,8% 13,3%
Likviditet (kassalikv) 89,6% 96,4%

Balansbudget 2021–2022, tkr.
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GR transfererar till följande organisationer
Transfereringarna fastställs årligen av förbundsstyrelsen i detaljbudgetprocessen. 
 Transfereringarna till Västkuststiftelsen och till Västkom är rörliga och varierar utifrån  antalet 
kommuninvånare. Den totala årsavgiften till GR för 2022 uppgår till 76 218 tkr. Av den 
 sammanlagda årsavgiften beräknas sedan 35 procent eller 25,42 kronor per  kommuninvånare 
att transfereras vidare till andra regionala organisationer.
Airport Region Conference (ARC) är en ideell förening. Medlemmarna på frivillig basis 
är regioner, kommuner och andra offentliga organisationer i Europa som har en internationell 
flygplats i grannskapet. Uppdraget är att balansera de ekonomiska fördelarna med att ha en 
flygplats i regionen mot dess miljöpåverkan och livskvalitet för medborgarna. Föreslås utgå 
från och med år 2022.

Business Region Göteborg (BRG): ett aktiebolag som är helägt av Göteborg Stad. 
 Uppdraget är att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv 
i Göteborgsregionens medlemskommuner. Samarbetet med BRG är reglerat i samverkans-
avtal där bolaget arbetar med näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv tillsammans med 
 Göteborgsregionens medlemskommuner.
GU Reväst är en enhet inom Handelshögskolan. Uppdraget är att genom seminarier, konfe-
renser och samtal stärka banden mellan de olika aktörerna samt vara ett informationsforum 
och kontaktnät för regional forskning, både inom och utanför Västsverige. Föreslås utgå från 
och med år 2022.

Göteborg & Co är är ett aktiebolag helägt av Göteborgs Stad. Uppdraget är att Göteborg & 
Co ska vara en, i internationell jämförelse, ledande samverkansplattform för destinations-
utveckling. Besöksnäringen är en av de största och snabbast växande basnäringarna i Sveri ge. 
 Samarbetet mellan Göteborg & Co och Göteborgsregionen regleras i ett ramavtal för samver-
kan. Under 2019 har avtalet varit föremål för uppdatering.
Internationella Skolan Göteborgsregionen (ISGR) är ett av GR helägt aktiebolag. ISGR 
har Göteborgsregionen som upptagningsområde. ISGR startades 1997 utifrån ett långtgående 
behov av en internationell skola och i samverkan med de 13 medlemskommunerna, regionens 
näringsliv och universitetsverksamhet. Föreslås utgå från och med år 2022.

Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum som arbetar med 
hållbar stadsutveckling. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och 
 forskare. GR är en av åtta partnerorganisationer.

Västkuststiftelsen: en stiftelse med huvudmännen Västra Götalandsregionen, Region 
Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. Uppdraget är att bevara och vårda den 
västsvenska naturen och stimulera friluftslivet.

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) är en samman-
slutning av kommunalförbunden i Västra Götaland. Uppdraget är att företräda och samordna 
kommunernas intressen på en regional nivå.

TRANSFERERINGAR
Organisation Budget 2021 Budget 2022

ARC 32 -
BRG 20 000 20 000
GU Reväst 60 -
Göteborg & Co 1 100 1 100
ISGR 1 000 -
Urban Futures 400 400
Västkom 1 975 1 975 
Västkuststiftelsen 3 988 4 108
Totalt 28 556 27 583

Tabell: Transfereringar 2021 och förslag 2022, (tkr)
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2020-11-27 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Teams-möte 

 

Protokollsutdrag 

§ 221. Förslag till reducering av årsavgiften till GR från och med 2022  

Diarienummer: 2020-00230 

Beslut 

Föreliggande förslag om att reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 

72,64 per invånare från och med verksamhetsåret 2022 arbetas in i GR:s 

rambudget inför 2022 och bereds i samrådsunderlaget som medlemskommunerna 

hanterar under våren 2021. 

 

Förbundsdirektören får i uppdrag att utreda en eventuell frysning av årsavgiften till 

och med år 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08 

uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till 

inkomna synpunkter, i samband med beredning av samrådet inför budget 2022 

redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av 

vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till 

tio procent. 

Som en konsekvens av att en eventuell reduktion av årsavgiften med 10 procent 

skulle få allt för stora konsekvenser för såväl GR som för våra samverksanparter 

uppdrog förbundsstyrelsens presidium till förbundsdirektören att ta fram ett 

omarbetat och reducerat förslag. Ett sådant presenterades på förbundsstyrelsens 

sammanträde 2020-10-16 och det är det förslaget som nu ligger till grund för detta 

beslutsärende. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Matris med belopp och konsekvensbeskrivning utifrån lagda förslag 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till utsänt förslag samt yrkar därutöver att 

förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att utreda en eventuell frysning 

av årsavgiften till och med år 2023.  

Miguel Odhner (S) samt Martin Wannholt (D) yrkar bifall till ordförandens 

yrkande inklusive tilläggsyrkandet.  

Karin Pleijel (MP) yrkar tillsammans med Daniel Bernmar (V) avslag på utsänt 

förslag inklusive ordförandens tilläggsyrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på utsänt förslag och finner att det bifallits. 

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att det bifallits.  
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Förslag till reducering av årsavgiften till GR 
från och med 2022 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag om att 

reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 72,64 per invånare från och 

med verksamhetsåret 2022.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att detta förslag arbetas in i GR:s rambudget 

inför 2022 och bereds i samrådsunderlaget som medlemskommunerna hanterar 

under våren 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08 

uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till 

inkomna synpunkter, i samband med beredning av samrådet inför budget 2022 

redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av 

vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till 

tio procent. 

 

I tjänsteskrivelse som lyftes till förbundsstyrelsen vid sammanträdet 2020-09-24 

presenterade ett antal åtgärder att vidta i en omfattning som motsvarar en 

sänkning av GR:s årsavgift från medlemskommunerna på upp till tio procent. En 

neddragning av årsavgiften i den storleken skulle få stora negativa konsekvenser i 

verksamheten i paritet med storleken på neddragningen. Finansiellt fungerar inte 

förbundet som en anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller ett kommunalt 

bolag. Förbundet är mer att jämföra med en utvecklingsorganisation i en större 

koncern. Årsavgiften har ett högt värde som bekräftelse på den överenskommelse 

som fattats mellan kommunerna trots att den utgör en mindre del av förbundets 

omsättning. En minskning av årsavgiften får direkt negativa konsekvenser inom 

följande områden – i relation till storleken på neddragningen. 

 

• Att organisationen kan vara snabb och flexibel i arbete gentemot 

medlemskommuner, samarbetspartners och finansiärer bygger på att viss 

del av medarbetarnas tid finansieras av årsavgift. Här finns en stor risk 

förknippad med neddragningen av årsavgiften. 

• Samarbeten med tredje part som bidrar med externa medel. Det innebär 

att intäkterna till förbundet och därmed indirekt till våra 13 medlems-

kommuner minskar. Den externa projektfinansieringen uppgår till cirka 

73 000 tkr. Konsekvensen kommer att resultera i lägre utvecklings-

kapacitet inom GR (medlemskommunerna). Idag har tredje part ett högt 
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förtroende för GR. Att dra ner på tiden för att dels etablera, dels hålla 

igång samarbeten och relationer som byggts upp under lång tid kan 

riskera förtroendet för förbundet.  

• De samverkansytor, bland annat nätverk, där interaktion och avstämning 

sker med medlemskommunerna. Lyhördhet och handlingskraft för 

förbundet påverkas i relation till medlemskommunerna.  

• Till delar kan även kompetensutvecklingen för kommunernas anställda 

komma att påverkas eftersom del av den tid som krävs för 

omvärldsbevakning för att hålla kompetensutvecklingsinsatserna 

relevanta och på en hög nivå, till del finansieras av årsavgiften. 

 

Årsavgiften används också för att finansiera tid för att bevaka och påverka utifrån 

storstadsregionens intressen.  

 

• Hälso- och sjukvård (VGR) – möjligheten att bistå medlemskommunerna 

framtida utmaningar kopplade till kommunal hälso- och sjukvård minskar. 

• Minskade möjligheter att samordna statligt finansierade insatser på ett 

effektivt sätt för medlemskommunernas räkning, såsom GR gör idag. 

• BHU (VGR) – tillväxt och regional utveckling kräver mycket samverkan 

inom områden som infrastruktur, samhällsplanering, kompetens-

försörjning, klimat, miljö, näringslivsutveckling, utbildning. Årsavgiften 

finansierar delar av dessa insatser. 

• ESF och Tillväxtverket (EU) – Viktiga externa finansiärer med koppling till 

EU:s fonder och program. Här krävs bevakning och dialog för att GR ska 

vara en relevant samverkanspartner och få tillgång till medel som stödjer 

arbetet inom den strategiska inriktningen för medlemskommunerna i GR. 

• BRG, Göteborg & Co och Urban Futures. Avtalssamverkan.  

 

En del av de ursprungliga åtgärderna som lyftes fram påverkar GR:s olika 

transfereringar till andra organisationer. I ett fall föreslogs även en förändring i 

nuvarande ekonomimodell där finansiering som idag tas in via årsavgift istället 

föreslås tas in direkt från medlemskommunerna. 

 

Som en konsekvens av att en eventuell reduktion av årsavgiften med 10 procent 

skulle få allt för stora konsekvenser för såväl GR som för våra samverksanparter 

uppdrog förbundsstyrelsens presidium till förbundsdirektören att ta fram ett 

omarbetat och reducerat förslag. Ett sådant presenterades på förbundsstyrelsens 

sammanträde 2020-10-16 och det är det förslaget som nu ligger till grund för detta 

beslutsärende. 

Beskrivning av pågående process och tidplan 

• 24 september - En första inledande presentation av det pågående arbetet och 

med de förslag som föreligger presenterades vid förbundsstyrelsens möte 



   

Förslag till reducering av årsavgiften till GR från och med 2022    3 (10) 

Förbundsstyrelse – ärende 7 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Bo Andersson, ekonomichef 

Datum: 2020-11-27, diarienummer: 2020-00230  

 

• 16 oktober – fortsatt diskussion i förbundsstyrelsen efter insamlade 

synpunkter.  

• 27 november 2020 – beslut fattas i förbundsstyrelsen. Beslutet om 

oförändrad alternativt justerad årsavgift till GR påverkar rambudget 2022.  

• December 2020-januari 2021 – beslutet ligger till grund för det ordinarie 

arbetet med samrådsunderlag inför rambudget 2022 

• 12 februari 2021 – beslut om samrådsunderlag i förbundsstyrelsen 

• Februari 2021 – april 2021 - samråd i medlemskommunerna 

• Maj 2021 – FS fattar beslut inför FFM 

• Juni 2021 – beslut i förbundsfullmäktige om budget 2022 

Beslutsunderlag 

• Bilaga 1: Matris med belopp och konsekvensbeskrivning utifrån lagda förslag 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

I samband med kommunernas samråd inför rambudget för GR 2021 aktualiserades 

frågan om storleken på kommunernas årsavgift till GR. I dagsläget är årsavgiften 

75,52 kr/invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till befolknings-

underlaget i Göteborgsregionen.  

 

Fem kommuner - Ale, Härryda, Lilla Edet, Mölndal och Partille – lyfte fram års-

avgiften i sina återkopplingar till GR. Ale, Härryda och Lilla Edet ville se en 

sänkning av årsavgiften och en anpassning av verksamheten utifrån detta. Ale 

ansåg även att GR utifrån sitt uppdrag ska fokusera på, och se över, verksamhetens 

nytta för samtliga medlemskommuner. Härryda ansåg att inga nya verksamheter 

inom GR ska startas som kräver högre kostnader per invånare och att GR även bör 

se över transfereringarna till andra organisationer. Lilla Edet menade att GR:s 

verksamhet ska fokuseras på kommunernas kärnverksamheter. Mölndal ville få en 

konsekvensbeskrivning av en sänkning av årsavgiften med tio procent och Partille 

förordade en oförändrad årsavgift men önskade en tydlig redovisning av 

årsavgiften används till. 

 

Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudgeten inför 2021 för GR 2020-05-08 

uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till 

inkomna synpunkter, i samband med beredning av samrådet inför budget 2022 

redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av 

vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till 

tio procent.   

GR:s uppdrag 

GR:s uppdrag beskrivs i förbundsordningen. Här står bland annat att GR ska verka 

för samarbete över kommungränserna, skapa mervärde för medlemskommunerna 
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samt stärka regionen regionalt, nationellt och internationellt. Utifrån förbunds-

ordningen har förbundsfullmäktige fastställt en strategisk inriktning för åren 

2020–2023. Inriktningen beskriver sex utmaningar som Göteborgsregionen främst 

behöver fokusera på för att uppnå målen i Hållbar tillväxt samt Vision Västra 

Götaland. Det finns också en årlig rambudget kopplad till inriktningen.  

 

Hållbar tillväxt är ett långsiktigt mål- och strategidokument. Här slås fast att 

Göteborgsregionen ska vara en stark och tydlig tillväxtregion i Europa – en region 

som är attraktiv att leva och verka i samt besöka. Regionen ska utvecklas i balans 

mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna. Strukturbild för 

Göteborgsregionen innehåller regionala överenskommelser för fysisk planering. 

Vision Västra Götaland – det goda livet är gemensam för hela territoriet.  

 

Plan och detaljbudget som beslutas av fullmäktige i december beskriver vilka 

aktiviteter GR ska genomföra under året. Planen följs upp under året i två 

delårsrapporter samt i årsredovisningen.  

 

Alla län ska enligt lag ha en regional utvecklingsstrategi, och i Västra Götalands län 

är det Västra Götalandsregionen som är ansvariga för att ta fram strategin. 

Tidsperiod för nästa strategi är 2021–2030, RUS 2030, och den tas fram i nära 

samarbete med många aktörer, så även kommuner och kommunalförbund.  

Byggstenar i GR:s ekonomi 

Medlemskommunerna bidrar finansiellt på olika sätt för att öka utvecklings-

kapaciteten i den egna kommunen genom att arbeta tillsammans i GR. Förbundet 

har ett antal olika finansieringskällor för att genomföra uppdragen som är 

formulerade i förbundsordningen. Finansiellt fungerar inte förbundet som en 

anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller ett kommunalt bolag. Förbundet är 

mer att jämföra med en utvecklingsorganisation i en större koncern.  

 

Diagram 1. Omsättningen olika delar på GR 
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Som framgår av cirkeldiagrammet ovan uppgick årsavgiften till 76 469 tkr för 

helåret 2019. Det motsvarade ungefär 15 procent av GR:s totala omsättning som 

uppgick till 518 451 tkr för samma år. Trots att årsavgiften utgör en mindre del av 

den totala omsättningen i förbundet så har den ett högt värde som bekräftelse på 

den överenskommelse som fattats mellan kommunerna. Den utgör kärnan i 

ekonomin.  

 

Årsavgiften räknas upp med befolkningstillväxten i Göteborgsregionen, vilket 

innebär en 1,1--1,3 procents ökning per år. Denna uppräkning täcker inte kostnads-

ökningen vilket innebär att det finns en inbyggd årlig effektivisering i systemet. 

 

Övriga 85 procent av GR:s verksamhet finansieras genom olika slags externa medel 

såsom projektintäkter, samverkansavtal, statsbidrag och deltagaravgifter, se 

diagram 1. Exempel på viktiga externa finansiärer är Västra Götalandsregionen, 

Vinnova, Tillväxtverket, ESF, SKR, Skolverket, Länsstyrelsen m.fl. 

 

Av den samlade årsavgiften transfereras 37 procent (28 640) tkr vidare till olika 

samverkansorganisationer. Hur dessa transfereringar för innevarande år fördelas 

till våra olika samverkansparter framgår av nedanstående tabell. 

 
Tabell 1: Transfereringar 2020, budget (tkr) 

 

Organisation Budget 2020 

ARC 33 

BRG 20 000 

Europa Direkt 200 

GU Reväst 60 

Göteborg & Co 1 100 

ISGR 1 000 

Mistra 400 

Västkom 1 975 

Västkuststiftelsen 3 872 

Totalt 28 640 

 

En specifikation över hur den delen av årsavgiften (mkr) som används inom GR 

efter transfereringar framgår av nedanstående cirkeldiagram.  
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Diagram 2 

 

 

 

 

 

 

Att organisationen kan vara snabb och flexibel i arbete gentemot medlems-

kommuner, samarbetspartners och finansiärer bygger på att viss del av med-

arbetarnas tid finansieras av årsavgift. Här finns en stor risk förknippad med 

neddragning av årsavgiften. 

 

Konsekvenserna som beskrivs som en effekt av föreslagna åtgärder uppstår dels 

inom ramen för det arbete som görs inom de sektorer som beskrivs i diagram 2 

ovan förutom två: Gymnasieantagningen och FoU i Väst, men också i diagrammet 

som visar förbundets olika finansieringskällor (diagram 1). Den största ekonomiska 

risken är att finansiering till gemensamma projekt från externa parter minskar. 

Coronapandemin och kopplingen till effekterna av sänkt årsavgift 

Coronapandemin påverkar hela samhället, så även i GR:s verksamhet. 

Konsekvenserna utifrån covid-19 har inneburit stora verksamhetsanpassningar. 

Sedan pandemins utbrott har samverkan mellan kommun och region förstärkts 

genom ett intensivt arbete för att möta utmaningarna. GR har tagit en aktiv roll 

med att stärka befintliga samverkansstrukturer och arbetar nära Västra Göta-

landsregionen (VGR), inklusive Smittskydd och Vårdhygien; Vårdsamverkan 

Västra Götaland (VVG); Västkom; övriga kommunalförbund och medlems-

kommunerna. Det handlar bland annat om att dela kunskap, diskutera aktuella 

frågor och arbeta utifrån gemensamma rutiner.  

 

Under året har GR som organisation förlorat intäkter för flera miljoner kronor på 

grund av inställda utbildningar, konferenser och mässor. GR:s ledningsgrupp 

arbetade under våren fram en riskbedömning för ekonomisk påverkan på kort 

(fram till sommaren), mellanlång (hösten) och lång sikt (årsskiftet och därefter). 

En handlingsplan med åtgärder har arbetats fram och verkställs under året.  

Samtidigt har organisationen blickat framåt och ställt om verksamheten utifrån nya 

behov i våra medlemskommuner vilket bidragit till att utmaningarna så här långt 

har kunnat lösas. Ledningsgruppen i GR följer kontinuerligt utvecklingen för att 

kunna fatta de beslut som krävs utifrån myndigheternas rekommendationer och 

utifrån hur pandemin kan komma att påverka verksamheten framgent.  
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Till skillnad från alla kommuner och regioner i Sverige, som erhåller bidrag och 

kompensationer för ökade kostnader och lägre skatteintäkter, har GR inga möjlig-

heter att som kommunalförbund kunna ansöka om och/eller erhålla bidrag ur de 

paket som regeringen sjösatt under vår/sommar.  

Konsekvenser för verksamheten av en sänkning av årsavgiften 

Förbundsdirektören fick primärt i uppdrag att till förbundsstyrelsen redovisa och 

konsekvensbeskriva en eventuell reduktion av årsavgiften på upp till tio procent.  

Då de negativa konsekvenserna skulle bli allt för stora ombads förbundsdirektören 

att ta fram ett omarbetat och reducerat förslag. Förslaget skulle inte i förlängningen 

innebära att våra samverkanspartners skulle behöva vända sig direkt mot våra 

medlemskommuner om motsvarande belopp. Ett nytt förslag presenterades vid 

förbundsstyrelsens möte 2020-10-16 och som innebar en reduktion av årsavgiften 

med cirka 4 procent. I det senare förslaget var framför allt de tidigare 

reduktionerna av lämnade bidrag till BRG och Göteborg & Co ej längre berörda. 

 

Den finansiella effekt av vad den föreslagna minskningen innebär per kommun 

framgår av nedanstående tabell. Ur densamma framgår att den direkta ekonomiska 

effekten för GR:s medlemskommuner varierar allt från 37 tkr för vår minsta 

medlemskommun till 1 668 tkr för vår största medlemskommun.  

 

Tabell 2. Finansiell konsekvens av föreslagen reduktion av årsavgiften med 4% 

Kommun  Avgift 2021 enl plan   Minus 4% Skillnad 

Ale                  2 371 479             2 281 041     -           90 438     

Alingsås                  3 128 038             3 008 749     -         119 290     

Göteborg                43 747 301           42 078 972     -      1 668 329     

Härryda                  2 868 023             2 758 649     -         109 374     

Kungsbacka                  6 373 510             6 130 453     -         243 058     

Kungälv                  3 499 295             3 365 847     -         133 448     

Lerum                  3 214 735             3 092 140     -         122 596     

Lilla Edet                  1 065 512             1 024 878     -           40 634     

Mölndal                  5 238 369             5 038 601     -         199 768     

Partille                  2 967 105             2 853 953     -         113 152     

Stenungsund                  2 022 199             1 945 081     -           77 118     

Tjörn                  1 209 528             1 163 402     -           46 126     

Öckerö                     975 416                938 218     -           37 198     

Summa                78 680 512            75 679 984     -      3 000 528     

 

GR befinner sig i ett omfattande omställningsarbete för att klara ingångna avtal och 

påbörjade uppdrag utifrån de konsekvenser som Coronapandemin haft och 

kommer att ha på verksamheten. Organisationen ställer om i alla verksamhetsdelar 

för att möta medlemskommunernas nya behov av insatser som blivit tydliga under 
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coronapandemin. Det gäller exempelvis omställning i näringslivet genom 

kompetenshöjande insatser och matchning av olika slag (Kompetensnavet, 

Branschråden) insatser inom äldreomsorgen (samordning mellan kommuner och 

utbildningssamordnare inom den statliga satsningen äldreomsorgslyftet) stöd i 

skolans pedagogiska verksamhet när undervisningen ska ske digitalt. Det handlar 

också om insatser inom området infrastrukturplanering när tidplanen för att ta 

fram regional och nationell plan ändras. Organisationens flexibilitet och möjlighet 

att möta tempoväxlingar i handlingskraft är en förutsättning för snabb omställning. 

 

Aktörer med uppdrag att utveckla samhället genom att fördela utvecklingsmedel 

letar efter professionella och mogna mottagarorganisation som klarar att äga och 

driva komplexa utvecklingsprojekt. Detta gör GR. 

 

Flertalet finansiärer premierar större samverkansprojekt med många deltagande 

parter. GR är en av Västsveriges stora projektägare och arbetar med effektiva 

metoder för att utveckla och leda stora projekt som når breda målgrupper i de 

kommunala verksamheterna. GR har det tydliga uppdraget att stärka medlems-

kommunernas möjligheter att ta del av olika slag av finansiering och att växla upp 

insatta medel oavsett om det gäller pengar eller arbetstid. Den ekonomiska effekten 

uppstår exempelvis genom att medlemskommunerna tillsammans uppnår stor-

skalighet i sättet att arbeta med utvecklingsprojekt. Kommunerna samordnar sig 

smart kring vissa funktioner inom kärnverksamheten. Utvecklingskapaciteten ökar 

i och med det gemensamma arbetet i förbundet.  

 

GR:s nätverksstruktur möjliggör för kommunerna att tillsammans prioritera 

strategiska frågor och större samverkansprojekt, samt bidrar till spridning av 

resultat, tillvaratagande av erfarenheter och hävstångseffekter som kan vara svåra 

att nå för en enskild kommun.  

 

Minskning av årsavgiften får direkt negativa konsekvenser inom följande områden 

– i relation till storleken på neddragningen. Ett antal exempel på dessa 

konsekvenser redovisas här nedan. 

 

• Att organisationen kan vara snabb och flexibel i arbete gentemot 

medlemskommuner, samarbetspartners och finansiärer bygger på att viss 

del av medarbetarnas tid finansieras av årsavgift. Här finns en stor risk 

förknippad med neddragningen av årsavgiften. 

• Samarbeten med tredje part som bidrar med externa medel. Det 

innebär att intäkterna till förbundet och därmed indirekt till medlems-

kommunerna minskar (extern projektfinansiering uppgår idag till ca 73 

mkr) Konsekvensen blir lägre utvecklingskapacitet i GR (medlems-

kommunerna). Idag har tredje part ett högt förtroende för GR.  

Att dra ner på tiden för att dels etablera, dels hålla igång samarbeten och 
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relationer som byggts upp under lång tid kan riskera förtroendet för 

förbundet.  

• De samverkansytor, bland annat nätverk, där interaktion och 

avstämning sker med medlemskommunerna. Lyhördhet och 

handlingskraft förbundet påverkas i relation till medlemskommunerna.  

• Till delar kan även kompetensutvecklingen för kommunernas 

anställda komma att påverkas eftersom del av den tid som krävs för 

omvärldsbevakning för att hålla kompetensutvecklingsinsatserna 

relevanta och på en hög nivå, till del finansieras av årsavgiften. 

 

Årsavgiften används också för att finansiera tid för att bevaka och påverka utifrån 

storstadsregionens intressen.  

 

• Hälso- och sjukvård (VGR) – möjligheten att bistå medlems-

kommunerna framtida utmaningar kopplade till kommunal hälso-och 

sjukvård minskar.  

• Minskade möjligheter att samordna statligt finansierade insatser på 

ett effektivt sätt för medlemskommunernas räkning, såsom GR gör idag. 

• BHU (VGR) – tillväxt och regional utveckling kräver mycket samverkan 

inom områden som infrastruktur, samhällsplanering, 

kompetensförsörjning, klimat, miljö, näringslivsutveckling, utbildning.  

Årsavgiften finansierar delar av dessa insatser. 

• ESF och Tillväxtverket (EU) – Viktiga externa finansiärer med koppling 

till EU:s fonder och program. Här krävs bevakning och dialog för att GR ska 

vara en relevant samverkanspartner och få tillgång till medel som stödjer 

arbetet inom den strategiska inriktningen för medlemskommunerna i GR.  

• BRG, Göteborg & Co och Urban Futures. Avtalssamverkan.  

 

Ett beslut om reduktion på föreslagna 4 procent, vilket motsvarar 3 000 tkr, får 

självfallet konsekvenser som beskrivs i handlingen. Det omarbetade förslaget och 

dess åtgärder som nu lyfts fram i denna handling innebär en omställning i GR:s 

interna verksamhet på motsvarande 1 708 tkr med de konsekvenser som det 

innebär i form av interna effektiviseringar, omställningar och personalreduktioner. 

De föreslagna åtgärderna innebär också att de belopp som transfereras till 

samverkansparter föreslås reduceras med 1 292 tkr, med de konsekvenser som 

beskrivs i underlaget. Här ingår inte den in kind-tid som läggs ner i samband med 

dessa samarbeten. 

  

I bifogad matris – bilaga 1 - presenteras de åtgärder som avses att vidtas och dess 

konsekvenser, om beslut om sänkt årsavgift fattas i enlighet med förslaget.  
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Helena Söderbäck           Bo Andersson        

Förbundsdirektör           Ekonomichef       

 

 

 

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 



Belopp och konsekvensbeskrivning utifrån nedan lagda förslag                                                                                     Bilaga 1

Lämnade bidrag Belopp Konsekvens

ARC 32 500                 

Medlemskapet i Airport Region Conference (ARC) delas mellan Göteborgsregionen och Härryda kommun. ARC har 

under de senaste åren utvecklats mer mot att vara en organisation för flygplats-kommuner och har stort fokus på 

flygplatsen som organisation. ARC har successivt närmat sig organisationer som samordnar flygbolag snarare än 

att närma sig regionala planeringsfunktioner. År 2019 valde Region Stockholm att lämna ARC. För GR:s del kan 

flygplatsfrågorna, främst frågor rörande tillgänglighet till flygplatsen, hanteras inom det europeiska samarbetet 

The Network of European Metropolitan Regions and Areas (METREX) samt inom Eurocities gruppering för 

storstadsregioner. GR deltar i METREX som självständig part och i Eurocities Metropolitan Group på Göteborgs 

stads mandat. Utträde ur ARC skulle minska nuvarande utgifter men motsvarande summa skulle belasta Härryda 

kommun om de fattar beslut att ha kvar sitt medlemskap i ARC.

Europa Direkt 200 000              

Europa Direkt Göteborgsregionen (EDGR) drivs under 2018–2020 i ett partnerskap mellan Göteborgs Stad, GR och 

Västra Götalandsregionen (VGR). EDGR:s uppdrag är att förmedla information och besvara frågor om EU på ett 

neutralt vis till den invånare som efterfrågar detta. Verksamheten är i första hand till för invånare i 

Göteborgsregionens 13 kommuner. Under perioden 2018-2020 har fåtal av EDGR:s evenemang genomförts i GR-

kommuner utanför Göteborg, och besökarna till arrangemangen på Stadsbiblioteket i Göteborg har i liten 

utsträckning kommit från kranskommunerna. GR gör därför bedömningen att nyttan och mervärdet för GR:s 

medlemskommuner inte motsvarar den kravbild som fanns i början av programperioden.

Reväst 60 000                 

Reväst är ett samarbetsorgan och en plattform för kunskapsutbyte mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi 

kring Västsveriges regionala utveckling. Syftet är att genom seminarier, konferenser och samtal, med tyngdpunkt 

på samhällsutveckling, stärka banden mellan de olika aktörerna och öka kunskapen om utvecklingen i Västsverige. 

GR är en starkt bidragande aktör i arbetet, och medlemskommunerna kan genom medlemskapet ta del av 

aktuella seminarier och föreläsningar kostnadsfritt. Konsekvensen blir att vi tappar kontakten med den arenan 

och omvärldsbevakning/samverkan.



ISGR 1 000 000           

Vår internationella skola, ISGR, har nu under ett antal år erhållit bidrag till sin lokalfond i syfte att klara framtida 

ökade lokalkostnader när skolan skulle komma in i nya och större lokaler. Detta arbete och den framtida 

målbilden har av olika anledningar nu reviderats till att omfatta tillbyggnad på Guldhedstomten. Fullständig kalkyl 

finns ännu inte framtagen men den framtida lokalkostnaden torde bli lägre än planerat då ju avsikten från början 

var "en skola under samma tak". Tankegången från början när beslut togs i förbundsstyrelsen var också att 

bidraget skulle löpa på fram till 2020/2021 för att därefter omprövas. Skolan erhåller dessutom idag en IKE som är  

4% högre än för andra skolor för delvis samma syfte.

Summa bidrag 1 292 500           

GR:s egen verksamhet

LuftvårdsFörb. 660 000              

GR har, tillsammans med Göteborgs stad, byggt upp en organisation för kommunernas lagstadgade mätningar av 

luftkvaliteten. I organisationen ingår även ett tiotal företag som omfattas av liknande lagkrav. Verksamheten 

bedrevs tidigare som en integrerad del av GR men omvandlades 2017 till ett förbund där GR:s 

medlemskommuner och företagsmedlemmarna har lika stort inflytande. Det är dock GR som organisation som är 

medlem i Luftvårdsförbundet. Kommunernas inflytande regleras via styrgruppen för Miljö och samhälls-byggnad. 

Göteborgs stad omfattas av andra lagkrav än övriga kommuner och bedriver en egen luftmätnings-verksamhet. 

Förbundet samordnar stadens och förbundets mätningsverksamhet. GR skulle med fördel kunna överlåta 

medlemskapet i Luftvårdsförbundet på respektive kommun. Det skulle skapa en närmare koppling mellan 

mätverksamheten och den kommunala planeringen. För GR:s del skulle det innebära en minskning av 

kostnaderna med 660 tkr. För kommunernas del skulle det innebära att 660 tkr fördelas ut på de tolv 

kranskommunerna. 

Effektivisering GR 1 047 500           

Översyn av GR-gemensamma funktioner och övriga stödfunktioner ute i verksamheten men kan även omfatta 

intern omställning av resurser. Reduktion medför att GR måste avstå vissa operativa insatser gentemot 

medlemskommunerna vilket kan skapa en negativ hävstångseffekt i det arbete som GR bedriver i syfte att söka 

och erhålla externa medel. Minskar möjligheterna till uppväxling av medel till gemensamma projekt. Risk att 

förlora spetskompetens. 

Summa GR 1 707 500           

Totalt 3 000 000      
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Länsstyrelsens handlingsplan för 
klimatanpassning 2021–2024  

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås anteckna informationen till protokollet  

Sammanfattning av ärendet 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har för kännedom fått rubricerad 

remiss från Länsstyrelsen Västra Götaland, daterad 2020-12-07. GR har yttrat sig 

över tidigare handlingsplaner för klimatanpassning i Västra Götaland, 2014 samt 

2018-2020, och väljer att även yttra sig över rubricerad remiss. 

 

I GR:s strategiska inriktning 2020-2023 är ”Klimat och miljö” en av de sex 

utmaningarna, ”Samtliga kommuner i regionen behöver öka såväl kunskapen som 

arbetstakten med att planera och agera inför ett förändrat klimat”. 

Klimatförändringarna står även i fokus i GR:s verksamhetsplan för 2021. 

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna det regionala arbetet med 

klimatanpassning. Rubricerad remiss utgör länsstyrelsens handlingsplan för 

arbetet med att uppnå sina myndighetsmål för klimatanpassning. 

 

En icke obetydlig del av åtgärderna i handlingsplanen ska genomföras av 

kommunerna. Det är därför positivt att fokus för denna handlingsplan ligger i 

åtgärder till stöd för kommunernas klimatanpassningsarbete. Samtliga föreslagna 

åtgärder bedöms som mycket relevanta och behöver genomföras. 

 

Då remisstiden är mycket kort hanteras ärendet av styrgruppen för miljö och 

samhällsbyggnad, med vidare information till förbundsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

• Remissversionen av handlingsplanen finns på Länsstyrelsens webbsida för 

klimatanpassning, under Aktuellt just nu. 

• Protokollsutdrag § 3 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Klimatförändringens effekter blir allt tydligare. Samtidigt som vi måste jobba med 

att minska klimatpåverkan, behöver vi också jobba med klimatanpassning. Med 

klimatanpassning avses åtgärder som syftar till att skydda miljön, människors liv 

och hälsa samt egendom genom att samhället anpassas till de konsekvenser som ett 

förändrat klimat kan medföra.   

https://goteborgsregionen.se/download/18.79e884d916b809f3ca8a43d4/1561383159438/Strategisk%20inriktning%202020-2023%20och%20budget%202020.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.47b53ae01763826da6d756/1607338086293/Handlingsplan-klimatanpassning-21-24.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.47b53ae01763826da6d756/1607338086293/Handlingsplan-klimatanpassning-21-24.pdf
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Länsstyrelsen ska, förutom att ansvara för klimatanpassning inom sitt 

ansvarsområde och inom ramen för sina uppdrag, även samordna det regionala 

arbetet med klimatanpassning. I samordningsuppdraget ingår bland annat att: 

• initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete, 

• analysera hur länet och vid behov angränsande län påverkas av 

klimatförändringarna, 

• bidra till och ta fram underlag för ökad kunskap och planering 

 

Syftet med handlingsplanen är att sammanställa, prioritera, dokumentera, 

genomföra och följa upp de myndighetsåtgärder som länsstyrelsen kommer att 

arbeta med under åren 2021–2024 för att bidra till att nå myndighetsmålen för 

klimatanpassning. Handlingsplanen föreslår åtgärder inom tre åtgärdsblock för 

länsstyrelsens arbete: 

• förvaltning och underhåll, 

• länsstyrelsens kompetens och förmåga, 

• stöd till kommuner och regionala aktörer. 

 

Handlingsplanen innehåller också rekommenderade åtgärder för kommuner inom 

några fokusområden. Syftet med dessa är att ge stöd och inspiration för 

kommunernas arbete med klimatanpassning. Föreslagna åtgärder i denna 

handlingsplan skiljer sig inte mycket från rekommendationerna i tidigare 

handlingsplan.  

Bedömning 

Länsstyrelsen har i remissmissivet bett om svar enligt en formulärmall. GRs 

synpunkter struktureras därför enligt rubriksättningen i formuläret.  

Vilka av Länsstyrelsens föreslagna myndighetsåtgärder för Stöd till kommuner och regionala 

aktörer bedömer ni är mest relevanta för kommunens arbete med klimatanpassning? 

I remissmissivet anges att tre åtgärder av tio föreslagna ska pekas ut som mest 

relevanta.  

 

GR driver sedan 2018 ett tjänstepersonsnätverk inom klimatanpassning. Nätverket 

skapades utifrån ett tydligt uttryckt behov hos kommunerna där klimatanpassning 

i många delar är en ny fråga, och de tjänstepersoner som arbetar med att 

implementera frågan i den kommunala verksamheten ofta står ensamma i sin roll 

och upplever att de saknar stöd och verktyg för sitt uppdrag. Det är därför väldigt 

positivt att fokus för denna handlingsplan ligger i åtgärder till stöd för 

kommunernas klimatanpassningsarbete. Samtliga föreslagna åtgärder bedöms som 

mycket relevanta och behöver genomföras. GR vill ändå lyfta följande tre 

myndighetsåtgärder som mest relevanta.  

 

S2 Verka för att alla länets kommuner har en organisation och arbetssätt för att 

jobba strategiskt med klimatanpassning. 
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Flera kommuner i Göteborgsregionen saknar ett utpekat uppdrag och resurser 

avsatta för klimatanpassning, vilket gör det svårt både att få en överblick över 

behoven av klimatanpassning av den kommunala verksamheten, och att prioritera 

klimatanpassningsåtgärder i konkurrens med övrig verksamhet. Denna åtgärd 

utgör därför en förutsättning för att alla kommuner ska ha ett fungerande 

klimatanpassningsarbete. 

 

S5. Arbeta förebyggande och förberedande mot samhällsstörningar på grund av 

extremt väder och naturolyckor. Arbetet ska ske i samverkan med andra statliga 

myndigheter, kommuner och andra aktörer.  

 

Denna åtgärd bedöms mycket relevant, och länsstyrelsen bör kunna ta ett viktigt 

samordningsansvar vid samverkan mellan kommuner och sektorsmyndigheter där 

kopplingen mellan kommunernas lokala ansvar och myndigheternas sektorsansvar 

ibland inte blir tydlig. Det vore även bra med ett förtydligande om att åtgärden 

inkluderar befintlig bebyggelse, ett område där många kommuner upplever att de 

saknar tydligt stöd, samt sociala sektorer där det i många kommuner har varit svårt 

att initiera och driva ett klimatanpassningsarbete. 

 

S9 Integrera klimatanpassning i fysisk planering enligt Plan- och Bygglagen.  

 

Även för denna åtgärd är det viktigt att förtydliga att den även inkluderar befintlig 

bebyggelse. Denna åtgärd är ju även kopplad till flera av de övriga föreslagna 

åtgärderna, såsom S3 Främja ekosystembaserade klimatanpassningsåtgärder 

samt hela åtgärdsblocket Länsstyrelsens kompetens och förmåga. 

Saknar ni någon åtgärd från Länsstyrelsen för att kunna arbeta med klimatanpassning inom 

kommunen/mellankommunalt? 

Planen saknar helt åtgärder kopplade till så kallade indirekta effekter av 

klimatförändringar, såsom livsmedelsförsörjning och internationell handel, samt 

väpnade konflikter i utsatta delar av världen med kopplad migrationsproblematik. 

Detta utgör effekter som kan komma att påverka kommunerna i hög grad, men som 

kräver åtgärder och samordning på regional eller nationell nivå. 

 

En stor utmaning i kommunernas klimatanpassningsarbete är resurstilldelning, 

där klimatanpassningsåtgärder ofta ses som en extra kostnad. För att komma 

vidare i det kommunala klimatanpassningsarbetet krävs nya finansieringslösningar 

och tydliga affärsmodeller. Det vore önskvärt om länsstyrelsen kunde stötta 

kommunerna i detta arbete.  

Den viktiga åtgärden S1 Kontinuerligt utveckla och förbättra kunskap och 

kunskapsunderlag behöver kompletteras med en skrivning om att det ska ske i 

dialog med kommuner och andra berörda organisationer. 
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Behöver någon av de rekommenderade åtgärderna för kommuner förtydligas eller motiveras på 

ett bättre sätt? 

Länsstyrelsen har valt att ta fram rekommenderade åtgärder för kommunerna 

inom fyra begränsade fokusområden. Det finns dock flera andra områden som inte 

tas upp i handlingsplanen, men där det finns ett kommunalt ansvar och där 

klimatförändringars påverkan behöver analyseras och klimatanpassningsåtgärder 

identifieras. Detta gäller till exempel inom områdena fastighetsförvaltning, 

kommunalteknisk försörjning samt vård och omsorg. Behov inom dessa områden 

måste kommunen fånga upp på egen hand, vilket bör förtydligas och lyftas i 

planen. 

 

Övriga synpunkter på utkastet till handlingsplan? 

Den korta remisstiden har i praktiken omöjliggjort en bredare handläggning och 

politisk förankring i kommunerna, vilket är olyckligt då planen hanterar frågor som 

berör hur länsstyrelsen på bästa sätt kan stötta kommunerna i 

klimatanpassningsarbetet. Kommunerna har många beröringspunkter med 

länsstyrelsen, och det hade varit väldigt värdefullt om samtliga av dessa hade haft 

möjlighet att bidra i bedömningen av föreslagna åtgärder och med synpunkter på 

planen som helhet. 

 

Planen föreslår en rad myndighetsåtgärder för länsstyrelsen, och hänvisar även till 

tidigare identifierade anpassningsåtgärder, som redovisas i bilaga till 

handlingsplanen. Det är otydligt om remissen gällde anpassningsåtgärderna, och 

ännu mer otydligt om och i så fall hur samtliga identifierade anpassningsåtgärder 

kan kopplas till en föreslagen myndighetsåtgärd. Flera av anpassningsåtgärderna 

är mycket relevanta för kommunernas och regionens klimatanpassning, och GR 

förutsätter att länsstyrelsen fortsätter arbeta med dessa. 

 

Kopplingen till det klimatstrategiska arbetet med omställning till ett fossilfritt 

samhälle bör förtydligas i planen. Detta är viktigt för att klargöra att arbetet syftar 

mot samma mål; att förhindra skadliga effekter av klimatförändringar på vårt 

samhälle. Det är även viktigt ur ett pedagogiskt perspektiv, då åtgärder inom båda 

områdena behöver genomföras för att nå målet. Dessutom finns potentiella 

målkonflikter i klimatarbetet som behöver uppmärksammas och hanteras, men 

även synergieffekter som bör utnyttjas. 

 

 

Helena Söderbäck          Maria Sigroth            

Förbundsdirektör          Avdelningschef           

 

SKICKAS TILL 

anna.georgieva.lagell@lansstyrelsen.se, och märks med diarienummer 424-5600-

2020. 

mailto:anna.georgieva.lagell@lansstyrelsen.se
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Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll 2021-01-14, kl. 09.00-12.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Digitalt via Teams

§ 3. Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning

               Diarienummer: 2021-00001

Beslut

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad beslutar att godkänna föreliggande 
förslag till yttrande daterat 2020-12-22.

Förbundsstyrelsen informeras om ärendet,

Sammanfattning av ärendet
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har för kännedom fått rubricerad 
remiss från Länsstyrelsen Västra Götaland, daterad 2020-12-07. GR har yttrat sig 
över tidigare handlingsplaner för klimatanpassning i Västra Götaland, 2014 samt 
2018-2020, och väljer att även yttra sig över rubricerad remiss.

I GR:s strategiska inriktning 2020-2023 är ”Klimat och miljö” en av de sex 
utmaningarna, ”Samtliga kommuner i regionen behöver öka såväl kunskapen som 
arbetstakten med att planera och agera inför ett förändrat klimat”. 
Klimatförändringarna står även i fokus i GR:s verksamhetsplan för 2021. 
Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna det regionala arbetet med 
klimatanpassning. Rubricerad remiss utgör länsstyrelsens handlingsplan för 
arbetet med att uppnå sina myndighetsmål för klimatanpassning.

En icke obetydlig del av åtgärderna i handlingsplanen ska genomföras av 
kommunerna. Det är därför positivt att fokus för denna handlingsplan ligger i 
åtgärder till stöd för kommunernas klimatanpassningsarbete. Samtliga föreslagna 
åtgärder bedöms som mycket relevanta och behöver genomföras.

Då remisstiden är mycket kort hanteras ärendet av styrgruppen för miljö och 
samhällsbyggnad, med vidare information till Förbundsstyrelsen.

Beslutsunderlag/fördjupningsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-12-22
Remissversionen av handlingsplanen finns på Länsstyrelsens webbsida för 
klimatanpassning, under Aktuellt just nu.

Skickas till
Sista dag att lämna synpunkter på handlingsplanen är den 22 januari 2021. 
Remissvar skickas till anna.georgieva.lagell@lansstyrelsen.se, och märks med 
diarienummer 424-5600-2020.
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Remisstider för åtgärdsvalsstudier 

Förslag till beslut 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår förbundsstyrelsen att tillskriva 

Trafikverket nedanstående synpunkter gällande remisstider samt att ta upp frågan 

för diskussion vid möte med övriga kommunalförbund i Västra Götalandsregionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Synpunkter gällande remisstider för aktuella åtgärdsvalsstudier 

Revideringen av regional och nationell transportinfrastrukturplan för perioden 

2022-2033 är kraftigt försenad till följd av sent fattade beslut på nationell nivå. De 

processer som normalt löper under en två- till treårsperiod ska nu genomföras på 

mindre än halva tiden.  

 

Göteborgsregionen har förståelse för formalia kring processen att prioritera så 

kallade namngivna objekt och att det är denna formalia som ligger till grund för 

den nu uppkomna situationen med extremt korta remisstider 

 

Göteborgsregionen vill dock poängtera vikten av en kommunal och delregional 

politisk förankring gällande prioriterade objekt i transportinfrastrukturplanerna 

där berörd organisation ges rimligt tidsutrymme att fatta beslut i sina politiska 

organ (kommunstyrelse eller dylikt). I förankringsprocessen, där politiskt 

hanterade remisser ingår, ligger en viktig del i ett framtida lyckosamt 

genomförande.  

 

Utifrån den nu uppkomna situationen önskar Göteborgsregionen att det fortsatta 

arbetet med infrastrukturplaneringen präglas av fördjupad dialog och möjlighet till 

politisk förankring.  

 

 

 

 Helena Söderbäck             Maria Sigroth         

 Förbundsdirektör             Avdelningschef 

 

 

SKICKAS TILL 

Trafikverket 

Västra Götalandsregionen 
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Översiktsplan för Bollebygds 
kommun - samrådshandling 

Förslag till beslut 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår förbundsstyrelsen 

att godkänna föreliggande förslag till yttrande, daterat 2020-12-16.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås justera denna protokollsparagraf 

omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från 

Bollebygds kommun, daterad 2020-11-05, beretts tillfälle att yttra sig 

över rubricerad remiss. 

 

GR:s yttrande fokuserar på det regionala perspektivet på fysisk planering och utgår 

från ställningstagandena i Hållbar tillväxt, Strukturbild för Göteborgsregionen 

samt Målbild Göteborg-Borås. 

 

Bollebygd är beläget i stråket Göteborg-Borås. En utveckling av detta stråk är viktig 

för att knyta samman de två arbetsmarknadsregionerna och ta vara på de 

möjligheter en fortsatt regionförstoring ger. Stråket kan ses som en förlängning av 

ett av de i Strukturbild för göteborgsregionen utpekade huvudstråken. 

 

Det nuvarande trafiksystemet i stråket har emellertid nått sin gräns och den 

potentiella tillväxten är i dagsläget svår att realisera. GR är därför eniga med 

Bollebygd om att en utbyggnad av Götalandsbanan och en förstärkning av Kust till 

kustbanan är viktig för Bollebygds, och hela stråkets utveckling.  

  

Att utvecklingen av stråket sker med stöd av en attraktiv och kraftfull pendel- och 

regiontågstrafik är därför avgörande för den regionala utvecklingen. GR vill därför 

betona vikten av att den kommunala planeringen tillgodoser de växande behov som 

följer Bollebygds starka befolkningsutveckling på ett hållbart sätt och att 

utvecklingsområden kopplas upp mot ett hållbart transportsystem på ett fullgott 

sätt. 

 

En av Göteborgsregionens gröna kilar, Delsjön-Härskogen sträcker sig genom 

Bollebygd. GR:s uppfattning är att Bollebygds avsikter för att uppmärksamma, 

utveckla och tillgängliggöra Härskogen som besöksmål skulle kunna bidra till att 

främja de gröna kilarnas status. 

Beslutsunderlag 

Översiktsplan för Bollebygds kommun – samrådshandling. 

https://diarium-intern.gr.to/contentView.asp?DSN=0&Res=Arende&diarienr=202000338&dok_id=10833
https://bollebygd.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b8e27cfe322a4020829872d7e8cd7ef8
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BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Bollebygd är en kommun belägen i stråket mellan Göteborg och Borås med ca 

9 500 invånare. Kommunen tillhör Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund 

och är en part i den gemensamma samverkan kring samhällsbyggnadsfrågor som 

finns i stråket Göteborg-Borås. Med sitt läge i mitten av stråket har Bollebygd 

tillgång till både Göteborg och Borås lokala arbetsmarknadsregioner med en stark 

utpendling i båda riktningar. Föreliggande översiktsplan har en utblick mot 2035. 

 

Bollebygd har under de senaste 20 åren haft en genomgående positiv 

befolkningsökning på drygt 1,2 % och enligt Västra Götalandsregionens 

befolkningsprognos kan kommunen bli en av de fyra mest växande kommunerna i 

regionen fram till 2040. En fortsatt genomsnittlig befolkningsökning skulle 

innebära cirka 50 bostäder per år och en befolkning om ungefär 11 500 personer år 

2035. För att möta befolkningsökningen tar översiktsplanen höjd för en 

befolkningsökning upp till 15 000 invånare till 2030, vilket motsvarar en 

befolkningsökning på 3 %.  

 

Befolkningstillväxten fördelas i översiktsplanen enligt principen 80% i 

tätortsområden och 20 % i landsbygdsområden. I tätorterna möjliggörs nya 

bostäder i huvudsak genom en förtätning inom befintliga bebyggelseområden men 

också genom att nya områden för bostäder och verksamheter pekas ut. Den 

huvudsakliga tätortsutbyggnaden av Bollebygds tätort ska ske västerut och i första 

hand i det så kallade Kullaområdet. På landsbygden tillkommer bostäder första 

hand i utpekade lägen där det finns tillgång till kommunikationer, annan service 

och/ eller där det redan idag finns en samlad bebyggelse.  

 

Det större område som finns utpekat i den av fullmäktige antagna Utvecklingsplan 

för del av Bollebygds, Härryda och Marks kommuner (BoHäM) visar möjligheter 

som uppstår med ett stationsläge mellan Bollebygd och Rävlanda på en ny 

stambana. När det inte längre är aktuellt med en station för Götalandsbanan i 

Bollebygds kommun finns inte heller förutsättningarna för en sådan knutpunkt 

som föreslås i utvecklingsplanen. Bollebygd uppger att en översyn av 

utvecklingsplanens aktualitet därför bör lyftas politiskt och en dialog bör tas med 

Mark och Härryda kommuner. 

Bedömning 

Hållbar tillväxt är ett långsiktigt mål och strategidokument med fokus på den 

regionala strukturen i Göteborgsregionen. Det är resultatet av ett brett politiskt 

samarbete i form av ett antal rådslag i kommunfullmäktigeförsamlingarna i GRs 

medlemskommuner. 

 

https://diarium-intern.gr.to/contentView.asp?DSN=0&Res=Arende&diarienr=202000338&dok_id=10833
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Strukturbild för Göteborgsregionen är en överenskommelse om att vi gemensamt 

tar ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt hållbar. Strukturbilden 

bygger på fem element som fångar de övergripande strukturen i regionen. Bland 

dessa finns Huvudstråken och De gröna kilarna. 

 

Huvudstråken formas av den struktur som bildas när Västlänken samt pendel- och 

regiontågstrafiken är utbyggd mot Uddevalla, Trollhättan, Alingsås/Skövde, Borås 

och Varberg. I stråken finns dessutom det överordnade vägtrafiksystemet 

(motorvägarna E6, E45, E20 och Rv40). De regionala gröna kilarna utgörs av de 

större sammanhängande skogs- och jordbrukslandskap som når djupt in mot det 

sammanhängande stadsområdet kring Göteborg. 

Regionförstoring 

I GR:s mål- och strategidokument Hållbar tillväxt är målet att arbetsmarknads-

regionen ska uppgå till 1,75 miljoner invånare år 2030 genom att stimulera en 

fortsatt befolkningstillväxt och samtidigt ta vara på de möjligheter en fortsatt 

regionförstoring ger. Förutsättningarna för att uppnå detta stärks om 

arbetsmarknadsregionerna i Göteborg och Borås byggs samman till en. För att 

binda samman arbetsmarknadsregionerna krävs dock satsningar på bättre 

pendlingsmöjligheter, främst med kollektivtrafik.  

 

GR är eniga med Bollebygd om att en utbyggnad av Götalandsbanan och en 

förstärkning av Kust till kustbanan är viktig för Bollebygds, och hela stråkets 

utveckling, vilket framgår från tidigare yttranden Samråd 2 ”Ny järnväg mellan 

Göteborg–Borås, en del av nya stambanor” daterad 2020-09-18. Det spelar en 

avgörande roll i möjliggörandet av att binda samman arbetsmarknadsregionerna. 

Huvudstråket Göteborg-Borås 

Bollebygd är beläget stråket Göteborg-Borås vilket kan ses som en förlängning av 

ett av Göteborgsregionens huvudstråk. Enligt Strukturbild för Göteborgsregionen 

utgör huvudstråken ryggraden i Göteborgsregionen och ska stärkas för att alla 

delar av regionen ska bli långsiktigt livskraftiga. Idag sker huvuddelen av den 

pendlingen i stråket med bil och den kollektiva pendlingen med buss. Detta orsakar 

ohållbart hög belastning i kärnan och det sammanhängande stadsområdet i och 

runt Göteborg. Det nuvarande trafiksystemet har nått sin gräns och den potentiella 

tillväxten i stråket är svår att realisera med dagens system. Att utvecklingen av 

stråket sker med stöd av en attraktiv och kraftfull pendel- och regiontågstrafik är 

därför avgörande för den regionala utvecklingen.  

 

Med den starka befolkningsutveckling som beräknas i Bollebygd blir den 

kommunala planeringen avgörande för att tillgodose de växande behov som följer 

på ett hållbart sätt. Inte minst utifrån att Bollebygd idag framförallt är en 

boendekommun där 65% av den förvärvsarbetande befolkningen arbetar i en 

annan kommun. För att bidra till en hållbar transportutveckling längs stråket och 

https://diarium-intern.gr.to/contentView.asp?DSN=0&Res=Arende&diarienr=202000338&dok_id=10833
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kunna binda samman arbetsmarknadsregionerna är det avgörande att 

samhällsplaneringen i kommunerna längs stråket gynnar en attraktiv 

kollektivtrafik och stödjer överflyttning till tåg och buss. Med en förstärkt Kust till 

kustbanan är kopplingen mellan järnvägsstation och andra målpunkter i 

kommunen, till exempel orter och verksamhetsområden i externa lägen, en viktig 

del för att stödja denna process. 

 

GR ser positivt på att kommunen har för avsikt att fokusera 

bebyggelseutvecklingen genom förtätning i befintliga orter eller stråkmässigt kring 

redan samlad bebyggelse längs befintlig infrastruktur där kollektivtrafik samt gång 

och cykel är strukturerande. Det möjliggör ett nyttjande av befintlig infrastruktur 

och kan stärka underlaget för kollektivtrafik. Det är dock en stor utmaning i att 

20% av bebyggelsen planeras i landsbygdsområden och GR vill därför betona 

vikten av att kommunens utvecklingsområden områden är uppkopplade mot ett 

hållbart transportsystem på ett fullgott sätt. 

Den gröna kilen, Delsjön-Härskogen 

En av Göteborgsregionens gröna kilar, kilen Delsjön-Härskogen sträcker sig 

genom Bollebygd. GR fastslår i Strukturbild för Göteborgsregionen att det är 

angeläget att de gröna kilarna värnas för att bevara den biologiska mångfalden och 

de stora natur- och rekreationsvärden som finns i dessa stora sammanhängande 

naturområden. GR:s uppfattning är att Bollebygds avsikter om att uppmärksamma 

Härskogen som besöksmål för rekreationsaktiviteter, skapa tydliga och 

lättillgängliga entrépunkter och tillgängliggöra naturområden för gång- och cykel 

samt vissa målpunkter med kollektivtrafik skulle kunna bidra till att främja de 

gröna kilarnas status.  

 

Överlag ser GR positivt på att kommunens planförslag är i linje med intentionerna 

av den gemensamma målbilden, Stråket Göteborg-Borås 2035 och har inspirerats 

av projektet Tillväxtskapande samhällsplanering som drevs i samverkan mellan 

stråkets kommuner och näringslivet. Målbilden skulle dock med fördel kunna lyftas 

fram tydligare för att ytterligare visa på att kommunen är en del av ett större 

samarbete. GR ser även att det är av stor vikt att fortsätta det arbete som GR och 

Bollebygd genomför tillsammans med övriga kommuner, kommunalförbund och 

region för att utveckla samhällsplaneringen i stråket Göteborg-Borås. 

 

 

Helena Söderbäck             Maria Sigroth           

Förbundsdirektör              Avdelningschef          

   

 

SKICKAS TILL 

oversiktsplan@bollebygd.se  

https://diarium-intern.gr.to/contentView.asp?DSN=0&Res=Arende&diarienr=202000338&dok_id=10833
mailto:oversiktsplan@bollebygd.se
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Regional handlingsplan för friluftslivet i 
Västra Götaland  

Förslag till beslut 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår förbundsstyrelsen besluta att 

godkänna föreliggande förslag till yttrande daterat 2020-01-04. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås justera denna protokollsparagraf omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har i samråd med kommuner, föreningar och det Regionala Frilufts-

rådet tagit fram ett förslag till en regional handlingsplan för friluftslivet. Syftet med 

handlingsplanen är att ge en överblick, visa på behov och planera för friluftslivet. 

Den ska visa aktuella policys, föreslå regionala strategier och ge riktlinjer för 

framtida förvaltningsåtgärder. Den ska även vara en idébank för olika aktiviteter. 

 

Förslagen till åtgärder i handlingsplanen utgår ifrån de tio friluftsmålen. Samlat ger 

åtgärdsförslagen en bild av att grönområden behöver säkras för att tillgängliggöra 

friluftsliv, att bättre samverkan mellan aktörer är viktigt och att kunskap kring 

friluftslivets förutsättningar behöver öka och spridas. 

 

Sammantaget ser GR dokumentet som en utmärkt idébank men saknar den 

strategiska nivån, de ekonomiska perspektiven och tyngden som en handlingsplan 

utgör i fråga om framgångsrikt genomförande. 

Beslutsunderlag 

• Regional handlingsplan för friluftslivet – förslag 2020 Västra Götaland 

• Sveriges friluftsmål - http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/  

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län daterad 2020-12-08 beretts tillfälle att yttra sig över Regional 

handlingsplan för friluftslivet i Västra Götaland. 

Bakgrund och syfte 

Länsstyrelsen har i samråd med kommuner, föreningar och det Regionala Frilufts-

rådet tagit fram ett förslag till en regional handlingsplan för friluftslivet. Syftet med 

handlingsplanen är att ge en överblick, visa på behov och planera för friluftslivet. 

Den ska visa aktuella policys, föreslå regionala strategier och ge riktlinjer för 

framtida förvaltningsåtgärder. Den ska även vara en idébank för olika aktiviteter. 

Handlingsplanen sammanfattar det regionala friluftsarbetet men gör inte anspråk 

på att vara en fullständig redovisning av vad som görs för att uppfylla de tio 

nationella friluftsmålen. Förslagen till åtgärder i planen är resultatet av olika träffar 

http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/
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som Länsstyrelsen haft med kommuner och föreningar och ska inte tolkas som 

Länsstyrelsens egna ståndpunkter. Tanken är att planen ska vara ett levande 

dokument och möjlig att uppdatera och komplettera med vissa mellanrum.  

 

Handlingsplanen redogör för olika aktörers roller när det gäller friluftslivet, såsom 

Länsstyrelsernas egen roll att samordna och leda det regionala arbetet med 

friluftslivspolitiken och däri också samverka med andra parter. Handlingsplanen 

lyfter också kommunernas viktiga roll för friluftslivets utveckling, som förvaltare av 

naturområden men kanske särskilt genom den fysiska planeringen av mark- och 

vattenområden. Även Naturvårdsverkets, Västra Götalandsregionens, 

Skogsstyrelsens och föreningslivets roller beskrivs i planen.  

 

Förslagen till åtgärder utgår ifrån de tio friluftsmålen (se länk under rubrik bilaga, 

ovan). Samlat ger åtgärdsförslagen en bild av att grönområden behöver säkras för 

att tillgängliggöra friluftsliv, att bättre samverkan mellan aktörer är viktigt och att 

kunskap kring friluftslivets förutsättningar behöver öka och spridas. 

Bedömning 

I handlingsplanens inledning anges ”Syftet med en handlingsplan för friluftslivet 

är att ge en överblick, visa på behov och planera för friluftslivet. Den ska visa 

aktuella policys, föreslå regionala strategier och ge riktlinjer för framtida 

förvaltningsåtgärder. Den ska även vara en idébank för olika åtgärder.”  

GR saknar tydliga regionala strategier i planen. Vidare hade GR gärna sett en stark 

koppling till den regionala samhällsplaneringen.  

 

GR vill betona vikten av att betrakta friluftslivet både ur ett lokalt och regionalt 

perspektiv. Det regionala perspektivet ger en överblick över var det finns 

möjligheter och utmaningar och hur de bäst kan utvecklas eller tas om hand. GR 

vill särskilt poängtera de specifika förhållanden som råder i en storstadsregion och 

hade gärna sett tydliga regionala strategier för hur friluftsmålen ska kunna nås i 

storstadsregionen.  

 

GR är positiva till att en regional handlingsplan för friluftslivet utarbetats, särskilt 

på det sätt som planen har utarbetats, i samverkan med andra relevanta parter. GR 

ställer sig dock frågande till Länsstyrelsen roll och ansvar för handlingsplanen, 

särskilt utifrån skrivningen att ”Föreslagna åtgärder ska inte ses som 

Länsstyrelsens ståndpunkt…”. 

 

I planen föreslås ett stort antal åtgärder av olika karaktär. GR ser positivt på denna 

sammanställning men ställer sig frågande till benämningen och ansvarssättningen. 

Åtgärdslistan fungerar utmärkt som idébank men i benämningen ansvarssatt 

åtgärd finns också en förväntan på genomförande. Då majoriteten av åtgärderna 

föreslås åligga kommunerna bör såväl det politiska som det ekonomiska 

perspektivet tydliggöras och diskuteras.  
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GR noterar att åtgärderna utgår från de tio friluftsmålen. Målen gäller fram till år 

2020. GR saknar ett förtydligande av vad som sker med målen nu när 2020 

passerat. Vilket ansvar har Länsstyrelsen i uppdaterandet av målen? 

 

Sammantaget ser GR dokumentet som en utmärkt idébank men saknar den 

strategiska nivån, de ekonomiska perspektiven och tyngden som en handlingsplan 

utgör i fråga om framgångsrikt genomförande.  

 

Göteborgsregionens bidrag till handlingsplanen 

Länsstyrelsen efterfrågar vad olika aktörer kan bidra med i arbetet med att nå 

friluftsmålen. Nedan följer ett axplock av vad GR kan bidra med. 

 

Göteborgsregionens mål och strategier, roll och uppdrag kopplar på olika sätt an 

till målen i handlingsplanen. I GR:s mål och strategidokument finns uttryckt att 

närheten till kust, hav, skogar och sjöar ska tas tillvara för att utveckla regionens 

attraktionskraft och tillgängligheten till dessa miljöer ska säkras samt att de så 

kallade gröna kilarna i GR:s strukturbild ska tas till vara och utvecklas för att 

stärka Göteborgsregionen som helhet. 

 

GR har under senare år haft ett politiskt antaget mål med fokus på 

kunskapsutveckling och framtagande av planeringsunderlag kopplat till 

grönstruktur och friluftsliv i storstadsregionen. Detta har resulterat i ett antal 

uppdrag och projekt. 

 

GR har även ett stort engagemang i Västkuststiftelsen som förvaltar cirka 280 

naturreservat i Västra Götalands och Hallands län. GR är en av de tre 

huvudmännen i Västkuststiftelsen och bidrar med såväl betydande finansiering 

som delregional förankring i form av politisk representation.  

 

Inom ramarna för det treåriga projektet Mellankommunal kustzonsplanering i 

Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla (2016-2019), genomfördes en 

kartläggning av det marina friluftslivet för att få en tydligare bild av vilka noder och 

stråk som finns för det marina friluftslivet i de åtta deltagande kustkommunerna. 

Kartläggningsmetodiken och slutsatserna i rapporten fungerar som underlag för 

kommunernas egen planering och utveckling av friluftslivet och kan vara värdefullt 

att ha med som ett underlag för det fortsatta arbetet med handlingsplanen. 

 

Under 2020 har GR tillsammans med Göteborgs universitet även genomfört en 

studie med hjälp av en kartbaserad enkät i syfte att kartlägga Coronapandemins 

effekter på friluftslivet. Studiens slutsatser visar att pandemin bidragit till 

permanent förändrade friluftsvanor. Utöver detta indikerar studien att det finns en 

hög koncentration av besökare i tätortsnära naturområden. Kartläggningen kan 
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sägas bekräfta det GR:s mål och strategidokument uttrycker kring betydelsen av 

kustzonen och regionens gröna kilar för rekreation och attraktivitet i regionen.  

 

Studien visar också att naturen i närområdet har fått en särskilt viktig roll för 

utövandet av friluftsliv. I en storstadsregion där det råder begränsad tillgång på 

nära natur blir effekten ökade målkonflikter, t.ex trängsel, nedskräpning och brist 

på parkeringsplatser. 

 

Allt detta ställer krav på hur kommunerna förvaltar och planerar sina grönområden 

för att det ska fungera och hålla en god kvalitet. Det utgör också utmaningar för det 

fortsatta arbetet med att utveckla friluftslivet i stort i regionen då det ofta krävs 

gemensamma strategier för att hantera de utmaningar som ett ökat friluftsliv kan 

innebära. Göteborgsregionen kan bidra med ett regionalt perspektiv på 

frågeställningarna och fungera som en plattform för mellankommunal samverkan.  

 

Tillsammans med medlemskommunerna driver GR ett projekt som syftar till att 

fördjupa och komplettera analyser och resultat i de regionala handlingsplanerna 

för grön infrastruktur. Framförallt handlar projektet om att lyfta in de relevanta 

underlag som finns på kommunal nivå för att förstärka och komplettera de 

regionalt framtagna underlagen om värden i landskapet.  

 

GR vill även bidra med erfarenheter och kunskapsunderlag från arbetet med 

kartläggning av rekreationsvärden och ekosystemtjänster, kartläggning av tysta 

områden samt kartläggningen av svaga samband mellan bebyggd miljö och 

tillgången till naturnära rekreation.  

 

Göteborgsregionen ser sammanfattningsvis att de processer och projekt som GR 

driver på många olika sätt kan bidra till uppdaterade mål för det regionala 

friluftslivet och en regional handlingsplan. Framförallt när det gäller att lyfta in det 

regionala perspektivet, genomföra regionala analyser samt ta fram förbättrat 

planerings- och kunskapsunderlag kopplat till planering, förvaltning och utveckling 

av friluftslivet i regionen samt förankring i våra medlemskommuner.  

 

 

 

Helena Söderbäck    Maria Sigroth   

Förbundsdirektör    Avdelningschef 

    

 

SKICKAS TILL 

vastragotaland@lansstyrelsen.se med kopia till  

robert.andersson@lansstyrelsen.se och sofie.bernhardsson@lansstyrelsen.se  

Uppge ärendets diarienummer 507-53826-2020-1. 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:robert.andersson@lansstyrelsen.se
mailto:sofie.bernhardsson@lansstyrelsen.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regional handlingsplan 
för friluftslivet – förslag 2020 

Västra Götaland  



 

– 1 – 

 Sammanfattning 
Handlingsplanen sammanfattar det regionala friluftsarbetet men är långt ifrån en 

fullständig redovisning av vad som görs för att uppfylla de tio friluftsmålen. 

Mycket arbete sker ideellt inom föreningslivet och då även i föreningar som inte 

direkt har friluftsliv som den huvudsakliga verksamheten. Kommunerna är en ut-

omordentligt viktig aktör och står för mycket av den infrastruktur (stigar, rastplat-

ser, mm) som underlättar den enskildes friluftsutövande. 

Skog och annan naturmark ägd av staten, bolag, stiftelser och tusentals enskilda 

markägare är fundamentet för friluftslivet där äganderätten och allemansrätten vi-

sar på vad man får och inte får göra.   

Flera olika strategier, kommunala planer, lagar och normer ger riktlinjer vid ut-

vecklingen av friluftslivet. Naturvårdsverk, länsstyrelserna, kommunerna och 

Skogsstyrelsen skyddar och förvaltar naturmarker som till stor del är tillgängliga. 

Samverkan mellan olika aktörer utvecklas hela tiden och där länsstyrelsens region-

ala friluftsråd, Tankesmedjor och digitala chatforum är några exempel. 

Kunskapsinsamling, information och utbildning är viktigt. Flera olika universitet 

bedriver forskning inom ämnet och Länsstyrelsen är med och stöttar det Mistra-

program som Göteborgs universitet medverkar i. Genom besökarundersökningar 

kan länsstyrelsen få in synpunkter på besökares upplevelser i våra naturreservat. 

Det finns många olika sätt att sprida information om besöksvärda platser. Webb-

platser, guideböcker, digitala guider, informationstavlor och foldrar är några av de 

sätt som används. Turistrådet Västsverige, Västkuststiftelsen, kommunerna, före-

ningar och Länsstyrelsen är några av avsändarna. 

Slutligen görs mycket för att naturen ska vara tillgänglig för så många som möjlig-

het genom att anlägga stigar, vandringsleder, rastplatser och toaletter för att nämna 

några. Något som är viktigt men som går för långsamt är att göra områden tillgäng-

liga för människor med olika funktionsnedsättningar. Västra Götalandsregionen tar 

ett stort ansvar för friluftslivet och satsar ytterligare medel för att stärka och ut-

veckla vandrings- och cykelleder. Det är också regionen som är huvudman för tu-

ristrådet och Västkuststiftelsen. Folkhälsoarbetet är ett annat område de jobbar 

med. 

Genom att skydda och avsätta områden som till exempel naturreservat kan naturen 

bevaras. Länsstyrelserna, kommunerna och Skogsstyrelsen kan med stöd av Miljö-

balken besluta om att skydda områden. 

Länsstyrelsen har i samarbete med kommunerna, föreningarna och det regionala 

friluftsrådet föreslagit olika åtgärder under respektive mål. Det har skett genom 

Tankesmedjor, delregionala träffar, digitala och fysiska möten. För att öka delak-

tigheten i friluftsplanering skickas handlingsplanen på remiss i december 2020. Fö-

reslagna åtgärder ska inte ses som Länsstyrelsens ståndpunkt utan är en redovis-

ning av de förslag som inkommit vilket är en blandning av stort och smått. I sam-

band med remissen av friluftsplanen kommer förhoppningsvis fler förslag att in-

komma. 

  _____________________ 
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1. Inledning 

1.1  Handlingsplanens syfte 
Syftet med en handlingsplan för friluftslivet är att ge en överblick, visa på behov 

och planera för friluftslivet. Den ska visa aktuella policys, föreslå regionala strate-

gier och ge riktlinjer för framtida förvaltningsåtgärder. Den ska även vara en 

idébank för olika åtgärder. 

1.2  Metod 
Denna handlingsplan är framtagen tillsammans med kommuner, föreningar, region-

alt friluftsråd och övriga deltagare som deltog på tankesmedjan för friluftsliv 2019. 

Under vintern 2018/2019 besökte Länsstyrelsen anordnare fyra delregionala träffar 

med fokus att ta fram åtgärdsförslag. Totalt deltog 60 personer från kommunerna 

på dessa träffar. Under 2020 inbjöds föreningar vid två tillfällen lämna åtgärdsför-

lag. Totalt deltog 14 personer från föreningslivet. Den här handlingsplanen kom-

mer att gå ut på remiss till ett stort antal intressenter med förhoppningen ännu fler 

delaktiga i processen. Dokumentet är levande och kommer att revideras med jämna 

mellanrum.  

 

Under Regionala Tankesmedjan för friluftsliv som Länsstyrelsen arrangerade under 

hösten 2020 kom följande resultat fram. Totalt svarade 69 personer. Det är tydligt 

att grönområden behöver säkras för att tillgängliggöra friluftsliv. En bättre samver-

kan mellan olika aktörer är också viktigt att fokusera på.  
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1.3  Bakgrund 

1.3.1 Definition av friluftsliv 

I Naturvårdsverkets definition av friluftsliv står: ”vistelse utomhus i natur- eller 

kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”.  

1.3.2. Den statliga friluftspolitiken 

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det finns många 

aktörer i samhället som arbetar för att utveckla friluftslivet. Naturvårdsverket ver-

kar för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas. På regeringens 

uppdrag samordnar de myndigheternas arbete. 

Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i natu-

ren och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund. Friluftslivet är brett och 

spänner över flera politikområden; naturvård, regional tillväxt, jordbruk, skog, 

landsbygdsutveckling, folkhälsa, utbildnings- och forskningspolitik är några exem-

pel. 

1.3.3 Länsstyrelsens ansvar 

Länsstyrelsernas uppdrag enligt regleringsbrevet 2019: 

Länsstyrelserna ska samordna och leda det regionala arbetet med friluftslivspoliti-

ken. Inom ramen för uppdraget ska länsstyrelserna ha en god samverkan mellan 

sig, Skogsstyrelsen, kommuner och andra berörda aktörer. Länsstyrelserna ska re-

dovisa vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att stärka arbetet med tätortsnära 

natur samt vilka insatser som genomförts för att friluftslivsmålen ska få ett ökat ge-

nomslag inom bl.a. samhällsplanering, utvecklings- och tillväxtarbete samt natur-

vårdsarbete. Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket senast den 15 februari 

2020 i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar. 

Länsstyrelsen har under flera år genomfört olika åtgärder för att stärka arbetet med 

friluftslivsmålen för att de ska få ett ökat genomslag inom bland annat samhällspla-

nering, utvecklings- och tillväxtarbete samt naturvårdsarbete. Stora insatser har 

lagts på bland annat temadagar, regionala tankesmedjor, delregionala träffar, ny-

hetsbrev, samverkan med andra län och centrala myndigheter. Nu är det hög tid att 

också utforma en regional handlingsplan för att strukturera det fortsatta arbetet så 

att rätt insatser och prioriteringar kan ske framöver.  

Länsstyrelsen förvaltar två naturum i länet. Ett ligger på Sydkoster och det andra 

vid Hornborgasjön. Här bedrivs verksamhet som har koppling till undervisning och 

friluftsliv och är Länsstyrelsens ansikte utåt. 

1.3.4 Kommunernas ansvar 

Kommunen har ansvar för den fysiska planeringen inom kommunen och har som 

uppgift att reglera användningen av mark och vatten. Det finns tre typer av kom-

munala fysiska planer med vilka kommunen kan styra mark- och vattenanvänd-

ningen: översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Av dessa är det 

detaljplanen som ger byggrätter. Översiktsplanen är vägledande. Områdesbestäm-

melser används inte så ofta, men de kan användas för att reglera grunddragen i 

mark- och vattenanvändningen om det. 

I kommunernas översiktsplaner ska det även framgå hur man ska beakta de värden 

som finns utpekade i olika riksintressen, där Riksintresse Friluftsliv är ett exempel. 
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Riksintressen för bevarande är viktiga för att säkerställa grön infrastruktur. 

Utöver den fysiska planeringen har kommunerna stor betydelse för var och hur fri-

luftsliv kan bedrivas i kommunen. Ofta finns särskilda friluftsområden, parker och 

tätortsnära områden utpekade där olika former av friluftsliv kan bedrivas. Kommu-

nerna sköter själva eller överlåter skötsel till kommunala bolag och ideella före-

ningar för att tillgodose friluftslivets behov. 
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Sätten att tillgodose friluftslivet ser väldigt olika ut mellan olika kommuner bero-

ende på vilka resurser och den viljeinriktning som finns.   

 

1.3.5 Regionens ansvar 

Folkhälsoarbetet i regionen/länet leds av Västra Götalandsregionen, där idrott, mot-

ion och friluftsliv framhålls som viktiga faktorer. Regionen stödjer många utveckl-

ingsprojekt där ledutveckling är ett exempel. Regionen ger också uppdrag för att 

kartlägga viktiga platser för friluftslivet längs kusten. Regionen ansvarar också för 

den tillgänglighetsdatabas som finns på deras hemsida. 

 

1.3.6 Skogsstyrelsens ansvar 

Skogsstyrelsens uppdrag är bland annat att värna skogens sociala värden för rekre-

ation, friluftsliv, folkhälsa och turism. 

Skogsstyrelsen ansvarar för miljömålet ”Levande skogar”. Tillsammans med Na-

turvårdsverket ansvarar de för att följa upp delmålet ”Tillgång till natur för frilufts-

liv inom friluftspolitiken”. 

Vidare arbetar myndigheten för att uppmärksamma och stärka skogens värde för 

rekreation, friluftsliv, folkhälsa och naturturism. De ska verka för att skogar med 

höga sociala värden ska få en skötsel så att natur- och kulturmiljövärden liksom 

möjligheterna till rekreation bevaras och utvecklas långsiktigt. 

De ska främja dialog mellan markägare och nyttjare för att minimera konflikter 

mellan olika intressen. Skogsstyrelsen ger också råd kring sociala värden och arbe-

tar med frågan inom ramen för Skogen i skolan. I skogar med höga sociala värden 

kan kommunen eller Skogsstyrelsen teckna naturvårdsavtal med markägaren. 

Figuren visar länet med dess kommuner och i vilken omfattning respektive kommun väger in 
friluftsmålen i översiktsplanerna. Källa: ”Friluftsliv i översiktsplaner”, Simon Rasmusson 2017. 

Lägre

Högre
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1.3.7. Föreningslivet 

Sverige har en lång tradition av föreningsliv för olika intressegrupper och som vilar 

på demokratiska principer. Stor del av föreningarnas arbete bygger på frivillighet 

och det ideella arbetet är oftast en förutsättning för deras verksamheter. 

1.4  Mål som berör friluftslivet 

1.4.1 De tio friluftsmålen 

Sedan 2012 finns det tio friluftslivmål framtagna inom friluftslivspolitiken. Målen 

gäller fram till 2020.  

 
Ansvaret för att genomföra och följa upp friluftslivspolitiken delas mellan flera myn-

digheter. Naturvårdsverket har ansvaret att samordna det nationella friluftslivsar-

betet mellan olika myndigheter, detta sker bland annat via Myndighetsnätverket för 

friluftsliv.  

 

På regional nivå ansvarar länsstyrelserna i respektive län för att samordna arbetet 

med friluftslivsmålen. 2015 genomförde Naturvårdsverket tillsammans med övriga 

berörda myndigheter en uppföljning av friluftslivspolitikens mål. ”Friluftsliv för alla 

- Uppföljning av de tio målen för friluftslivspolitiken.”1 

1.4.2. Allemansrätten och äganderätten 

Att kort beskriva allemansrätten vs äganderätten är komplext och istället för att 

återge det här hänvisas till ”Allemansrätten” – vad säger lagen, Bertil Bengtsson. 

ISBN 91-620-8161-6. Den kan beställas på Naturvårdsverkets hemsida. 

1.4.3. Lagar och konventioner 

Det finns flera olika lagar och konventioner, gällande till exempel diskriminering, 

barnperspektivet och jämställdhet som samtliga organisationer och myndigheter 

måste förhålla sig till i sin verksamhet.  

1.4.4. Agenda 2030 

Friluftsliv anknyter till flera av de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 

2030. Friluftsliv är en viktig faktor för människors välbefinnande och hälsa (mål 3 

om God hälsa och välbefinnande) och tillgången till gröna miljöer uppmärksammas 

i mål 11 om Hållbara städer och samhällen, mål 14 om Hav och marina resurser 

och mål 15 om Ekosystem och biologisk mångfald. Arbetet med friluftsliv bidrar 

även till mål 4 God utbildning för alla, 5 Jämställdhet, 9 Hållbar industri, innovat-

ioner och infrastruktur, 10 Minskad ojämlikhet, 12 Hållbar konsumtion och pro-

duktion samt 16 fredliga och inkluderande samhällen. 
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1.4.5. Miljökvalitetsmålen 

 
Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal 

etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stads-

utveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genom-

förandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Miljömå-

let ”God bebyggd miljö” är kanske det mål som friluftslivet har störst koppling till. 

1.4.6. Folkhälsomålen 

Våren 2018 beslutade regeringen om nya folkhälsomål, där bland annat behovet av 

tillgång till grönområden i tätorter och i skolmiljöer lyfts. Forskningen2 slår fast att 

vistelse i skog och mark är positivt för välbefinnandet och naturrekration på recept 

har börjat införas i vissa landsting eller regioner. Det övergripande målet för folk-

hälsopolitiken omformuleras med ett tydligare fokus på jämlik hälsa. Det nationella 

målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 

jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 

generation. Målet innebär att statliga myndigheter som har uppgifter eller verksam-

het som påverkar folkhälsan ska beakta effekterna på folkhälsan. 
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Karta som visar ostörda områden Västra Götalands län.  
Källa: Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra Götalands län. 

1.4.7. Grön infrastruktur 

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till goda livsmiljöer för växter 

och djur och till människors välbefinnande. En fungerande grön infrastruktur är en 

förutsättning för friluftslivet och miljömålen. Handlingsplanen för grön infrastruk-

tur kan bidra med kunskapsunderlag som visar på landskapets potential för frilufts-

liv. Detta underlag kan utvecklas för att bevara och utveckla områden för friluftsliv 

som är tillgängliga och har hög kvalitet. 

Det regionala perspektivet ger en bättre överblick över var det finns möjligheter 

och utmaningar och hur de bäst kan utvecklas eller tas om hand. Arbetet 

med friluftsliv i grön infrastruktur kan även hjälpa till att öka förståelsen för 

naturens betydelse för folkhälsa och välfärd i planering, hållbar regional tillväxt 

och landsbygdsutveckling. I nulägesbeskrivningen till handlingsplanen för grön in-

frastruktur sammanfattas de olika naturtypernas betydelse för friluftslivet och ges 

en överblick av grön infrastrukturs betydelse för friluftslivet. 

 

Det är viktigt att se friluftslivet i både ett lokalt och regionalt perspektiv. Ett 

friluftslivsområdes kvaliteter och potential för olika friluftslivsaktiviteter kan 

öka med områdets storlek och om det ingår i en sammanhängande regional helhet. 

Förutsättningarna för en varierad natur ökar och påverkan från omgivningen i form 

av till exempel buller kan då bli lägre. Samtidigt har det lokala friluftslivet mest be-

tydelse i människors vardag. 
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Områden med höga rekreationsvärden 2018.  
Källa: Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra Götalands län. 

 

Flera av åtgärderna i handlingsplanen för friluftsliv har beröring med handlingspla-

nen för Grön infrastruktur och ingår som åtgärder även i den planen. Däremot tar 

handlingsplanen för friluftsliv ett vidare grepp. 

1.5  Friluftslivet i Västra Götalands län  

Förutsättningar 

Västra Götalands län är Sveriges femte största län och omfattar landskapen Bohus-

län, Dalsland och huvuddelen av Västergötland. Det består av 49 kommuner och 

har ca 1,7 miljoner invånare vilket gör det till landets näst största län sett till be-

folkningsmängd. Göteborg är största staden och har en folkmängd på ca 600 000 

följt av Borås med ca 110 000 och Trollhättan med ca 58 000. De minsta kommu-

nerna Gullspång och Dals-Ed har 5 300 respektive 4 800. I flertalet kommuner sker 

en befolkningstillväxt. Störst är ökningen i Göteborgsregionen men även Bolle-

bygd och Strömstad. 
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Befolkningen är ojämnt fördelad 

över Västra Götalands yta. Cirka 

hälften av invånarna bor i Göteborgs-

regionen och i övrigt är befolkningen 

i huvudsak koncentererad till områ-

dena kring Borås, Skövde, Trestad. 

Befolkningstätheten i länet är 72 in-

vånare per kvadratkilometer (km2). 

Göteborg har högst täthet med ca 

1300 invånare per km2 och Dals-Ed 

lägst med knappt sju invånare 

perkm2. Den genomsnittliga befolk-

ningstätheten i Sverige är 25 

inv./km2.. I Stockholms län och i 

Skåne län bor 360 respektive 124 

inv. /km2. 

 

 

Förutsättningarna för människor att ägna sig åt friluftsliv i länet får anses goda men 

kan se väldigt olika ut beroende på var i länet man bor. I Göteborgsregionen är av 

förklarliga skäl trycket större på de grönområden som finns eftersom andelen grön-

yta per person är lägre här jämfört med i glesbygdskommunerna. Utmed västkusten 

är besökstrycket väldigt stort under en kort men intensiv period under sommaren. 

Under sommarhalvåret kan en kommun som Lysekil öka antalet boende med upp 

till 70 % då många hus används för delårsboende.  

I helåkersbygd som Varaslätten och andra områden är man som friluftsidkare hän-

visad till vissa områden som inte alltid ligger i närheten av tätorten som kanske 

omges av åkrar. 

 
Grönyta per person i tätorter år 2015 efter tätorternas befolkningsmässiga storleksklasser.  
Källa: Rådet för Hållbara städer. 

  

Befolkningstäthet, invånare per kvadratkilometer. 
Källa: Västra Götalandsregionen 
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Framtidsperspektiv 

Länets varierade geografi och en ojämnt fördelad befolkningstäthet ger olika förut-

sättningar för människor att bedriva friluftsliv och typ av friluftsliv, beroende på 

var man bor. Utmaningarna för kommunerna är att tillgodose bostadsbyggandet 

samtidigt som man ska värna de viktiga tätortsnära park- och naturområdena 

https://intranet.lansstyrelsen.se/vastragotaland/för friluftslivet. I små kommuner 

kan bristande resurser begränsa möjligheten att tillgängliggöra områden för frilufts-

liv. 

Människors olika förutsättningar att bedriva friluftsliv beror också på en rad andra 

faktorer, av mer strukturell karaktär. Det kan handla om att möjligheterna ser olika 

ut sett till kön, klass och etnicitet, men också utifrån funktionsvariation. Möjlighet-

erna att bedriva friluftsliv är stora för vissa, men små för andra, det beror inte så 

mycket på befolkningstäthet. Kanske är det istället så att befolkningstäthet gynnar 

friluftslivet, i Göteborgsområdet kan en till exempel åka kollektivt till friluftsområ-

den i en större utsträckning än i delar av länet där kollektivtrafiken är sämre. Vissa 

typer av friluftsliv är definitivt enklare att bedriva i regionala centra än i andra de-

lar. Det kan till exempel handla om att det finns fler preparerade konstsnöspår, fler 

mountainbikeslingor eller fler uthyrare av utrustning. 

 

 
Tätorter i Västra Götalands län. 
Källa: Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra Götalands län. 

 

 

 

https://intranet.lansstyrelsen.se/vastragotaland/
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Vattenområden i Västra Götalands län av betydelse för fisket. 
Källa: Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra Götalands län. 

 

 

 
 
Grönyta fördelad på ägarkategorier 2015 Sverige som helhet. Källa SCB. 

 

 

 

I nästa avsnitt beskrivs de olika friluftsmålen. Till dem har Naturvårdsverket gjort preciseringar som också tagits med. 

Under rubriken ”Förslag till åtgärder” finns alla de förslag som kommit fram i möten med kommuner och föreningar. 

De är alltså resultatet av de träffar Länsstyrelsen haft med kommuner och föreningar och ska inte tolkas som Länssty-

relsens ståndpunkter. 
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2 Friluftsmålen 

2.1 Tillgänglig natur för alla 
Alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturland-

skapet. Tillgänglighet handlar om människors kunskap om att friluftsområden exi-

sterar och deras föreställningar om hur tillgängliga områdena är. Att känna sig väl-

kommen till, lockad och stimulerad av naturen är avgörande för att områden ska 

användas. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1.Tillgänglighet till natur- och kulturlandskapet är tillgodosedd inom långsiktig 

samhällsplanering, förvaltning och skötsel samt fysiska åtgärder, kommunikation, 

information, vägledning och kunskapsspridning  

2. Utpekade områden med god tillgänglighet är kända, används och uppskattas av 

besökare 

3. Attraktivt och tillgängligt natur- och kulturlandskap medverkar till ökad använd-

ning, bättre hälsa och livskvalitet. 

4. Andelen kommuner och länsstyrelser som arbetar med naturvägledning ökar 

kontinuerligt. 

Förslag till åtgärder  

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommuner Länsstyrel-
sen 

Regionen och 
myndigheter  

Ideella 
organi-
sationer 

Digital information om var och hur friluftsliv 

kan bedrivas. 
X X X X 

Ta fram kommunala friluftsplaner. X    

Infodag om verktyg för att ta fram kommu-

nala friluftsplaner. 
X X   

Informera allmänheten om vad som gäller för 

mountainbike och elcykel. 
X X X  

Skylta upp från busshållplats till vandringsled 

eller naturområde så att man kan åka kollek-

tivt. 

X  X  

Kvalitetssäkring av anordningar och info i re-

spektive naturreservat. 
X X   

Ta fram friluftskarta som visar stigar för 

vandring, cykling, ridning mm. 
X X X  

Åtgärdsplan för tillgänglighetsanpassning i 
skyddade områden. 

X X   

Erbjuda utlåning av friluftsutrustning. X   X 

Ta fram strategi för säkring av tysta områ-
den. 

X X   
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2.2  Starkt engagemang och samverkan 
Stärkt engagemang och samverkan för friluftslivet sätter individens personliga val 

och engagemang i centrum. Länsstyrelserna och kommunerna har en viktig roll i 

genomförandet och i den lokala förankringen av friluftslivsarbetet. Länsstyrelserna 

har genom särskilda medel anställt friluftssamordnare och väglett kommunerna i 

högre grad. De ideella organisationernas engagemang är avgörande för att kunna 

erbjuda aktiviteter och kunskap om friluftsliv.  

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Andelen kommuner i Sverige som har lokala friluftsråd eller liknande ökar 

kontinuerligt. 

2. Länsstyrelserna eller någon annan regional huvudman samordnar arbetet 

med friluftsliv regionalt och vägleder kommunerna. 

3. Det finns ett etablerat nätverk för friluftsliv mellan statliga myndigheter 

och myndigheterna samverkar med de ideella friluftsorganisationerna, de 

kommersiella aktörerna, kommunerna och markägarna i syfte att tillgäng-

liggöra svenskt natur- och kulturlandskap. 

4. Människors utevistelse i natur- och kulturlandskapet ökar. 

 

Förslag till åtgärder  

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommuner Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella or-
ganisat-
ioner 

Bilda lokala friluftsråd i kommunerna med före-
ningar, m fl. 

X   X 

Barnkonventionen har blivit lag 2020. Få in de 
aspekterna i den praktiska verksamheten. 

X X X X 

Förbättra samarbetet mellan kommunala för-
valtningar - dela kunskap, gemensam planering 
och ta tillvara olika kompetensområden. 

X    

Tillsätt en friluftssamordnare i varje kommun. X    

Förankra föreliggande regionala friluftsplanen.  X X  

Förtydliga ansvaret för vem/vilka som ansvarar 
för friluftsfrågorna i kommunen. 

X    

Bilda en intern samordningsgrupp på kommu-
nen för friluftsfrågor. 

X    

Utse coach/bollplank att testa idéer mot när ny-
satsningar görs. 

X X   

Ha medborgardialoger t. ex. med elevråd, 
pensionärsforum, familjecentral, föreningsråd. 

X   X 

Samverka med grannkommunerna och med 
föreningar/organisationer. 

X   X 

Naturum samverkar med grannkommunerna 
och med föreningar/organisationer. 

X X  X 

Föreningar kan vara en resurs för att kunna 
driva olika friluftsanläggningar. 

X   X 

Hitta former för bra relationer med privata mar-
kägare. 

X X X X 

Förtydliga ansvaret mellan stat och kommun. X X   
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Kartlägg/beskriv konflikter för vidare hantering. X X X  

Anordna gemensamma aktiviteter/platser där 
man kan mötas för människor som normalt inte 
engagerar sig. 

X X  X 

Starta konkreta avgränsade projekt för t.ex. ut-
formning av en park. 

X   X 

God medverkan i Friluftslivets år 2021. X X X X 

Anordna temadagar och regional tankesmedja 
för entreprenörer för yrkesverksamma inom fri-
luftsutveckling i länet.  

 X   

Lyfta och sprida information via mejl och digi-
tala plattformer om goda exempel 

 X   

Bilda promenadgrupper för att få människor att 
pröva på friluftsliv. Marknadsför på t.ex. Fa-
cebook. 

X  X X 

Bilda medborgarråd eller lokalt friluftsråd i kom-
munen.  

X    

 

2.3  Allemansrätten 
Många friluftsaktiviteter sker på privat mark med allemansrätten som grund. Vik-

tiga mål för friluftspolitiken är att allemansrätten värnas och att allmänhet, markä-

gare, föreningar och företag har god kunskap om allemansrätten. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. De regler och den tillsyn som förtydligar allemansrätten tillämpas effektivt. 

Syftet är att allemansrätten ska vara fortsatt stark. 

 

2. Allmänhetens, markägares, föreningars, företags och myndigheters kun-

skap om allemansrätten och dess möjligheter och begränsningar är god. 

 

3. Dialog med bland annat intresseorganisationer, markägare, företag och 

myndigheter om allemansrätten genomförs för att öka kunskapen, ge större 

förståelse och finna lösningsmodeller om intressemotsättningar eller kon-

flikter uppstår när det gäller allemansrättsrelaterade frågor. 

 

Förslag till åtgärder  

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella orga-
nisationer 

Integration: Gemensamma lokala projekt, bjuda 
in till informationsträffar/aktiviteter om alle-
mansrätten. 

X  X X 

Informera och förklara friluftskunskap: (eldning, 
toa, skräphantering mm). 

X X  X 

Allemansrätten – i skolor och via studieförbund. X   X 
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2.4  Tillgång till natur för friluftsliv 
Tillgång till natur för friluftsliv innebär att friluftslivets behov säkerställs genom 

hållbart brukande, fysisk planering och bevarande. 

Tre grundläggande förutsättningar är nödvändiga för friluftsliv: tillgång, tillgäng-

lighet och kvalitet. Ett naturområde som ligger nära, är tillgängligt och har hög 

kvalitet har störst möjligheter att främja friluftsliv i vardagen. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Antalet områden av lokalt, regionalt och nationellt intresse för friluftsliv 

som är kända och kartlagda med värdebeskrivningar ökar. 

2. Andelen översiktsplaner som behandlar och visar tillgången till natur- och 

kulturlandskap med olika upplevelsevärden i hela kommunen ökar och 

uppdateras kontinuerligt. 

3. Friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap sä-

kerställs genom hållbart brukande, fysisk planering och bevarande. 

4. Modeller för att lösa eventuella målkonflikter mellan olika intressen är eta-

blerade. 

 

Förslag till åtgärder 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella or-
ganisat-
ioner 

Friluftsplaner behöver kopplas ihop med andra 
planer, till exempel folkhälsomålen, Agenda 
2030, grön infrastruktur och miljömålen. När 
mål formuleras i planen bör de kunna relatera 
till de andra målen. 

X X X  

Synliggör natur- och friluftsområden i tä-
tortsnära natur. Det finns mycket att göra på 
hemmaplan. Alla har inte råd att åka iväg. 

X X X X 

Skapa dialogformer mellan markägare och nytt-
jare.  

X  X X 

Utforma förslag till nyttjanderätts-/ arrendeavtal. 
Ta hjälp av LRF, jordägarna m fl. 

  X X 

Ta fram verktyg som säkrar marktillgång för ut-
pekade områden för friluftsliv som till ex. är re-
dovisade i ÖP. 

X    

Samhället kan behöva betala intrångsersättning 
som kompensation för intrång som görs för att 
säkra friluftslivet i ett område. 

X X   

Skapa samarbete med Västtrafik för att kunna 
nå grönområden och naturreservat med kollek-
tivtrafik. 

X X X  
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2.5  Attraktiv tätortsnära natur 
Attraktiv tätortsnära natur innebär att det ska finnas tillgång till natur i och i när-

heten av tätorter. Allmänheten ska ha tillgång till grönområden och ett tätortsnära 

landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Tillgången till sådant tätortsnära natur- och kulturlandskap som är attrak-

tivt för friluftslivet ökar genom bevarande, utveckling och nyskapande. 

2. Nåbarheten till och inom tätortsnära natur- och kulturlandskap ökar genom 

vägar, stigar, vandringsleder, cykelvägar, ridvägar och kollektivtrafik samt 

genom information om dessa möjligheter. 

3. Andelen av det tätortsnära natur- och kulturlandskapets kvaliteter och upp-

levelsevärden som är bevarade och utvecklas genom strategisk planering, 

förvaltning, dialog och skötsel ökar kontinuerligt. 

Förslag till åtgärder 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella or-
ganisat-
ioner 

Kartläggning av användarmönster. Var bed-
rivs och vilken form har friluftslivet i olika om-
råden. 

X  X  

Undersöka tillgången på tätortsnära natur i 
kommunerna. 

X    

Kartläggning av infrastrukturer i länet för fri-
luftslivet.  

X    

Utnyttja arbetsmarknadsåtgärder. Kan vara 
en resurs för att anlägga stigar mm. (natur-
nära jobb) 

X X X  

Se till att vandrings- och cykelleder under-
hålls, röjs och märks upp. 

X X X  

Tillämpa erfarenheter som presenteras i Reg-
ional handlingsplan för grön infrastruktur i den 
kommunala planeringen. 

X    

Sammankoppla vardagsnatur (små bostads-
nära ytor) med större friluftsområden genom 
att lägga stigar och gröna korridorer mellan 
dem. 

X    

Tillgodose att det finns gröna stråk för gång- 
och cykelvägar. 

X    

Avsätt naturmark och skogar som skolskogar 
nära skolorna. 

X    
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2.6  Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling innebär att friluftsliv och turism 

bidrar till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten och medverkar till en 

stark, hållbar utveckling och regional tillväxt 

 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Fler företag i alla delar av landet, i städer såväl som på landsbygden, ut-

vecklar marknaden för natur- och kulturturism. 

2. Natur- och kulturturismen har fortsatt organiserat sig och utvecklat fram-

gångsrika metoder för hållbara upplevelser och ett samarbete med turistnä-

ringens övriga aktörer och markägare. 

3. Infrastruktur och kommunikationer av olika slag fungerar väl och skapar 

en god tillgänglighet för turistnäringen och dess besökare. 

4. Modeller för samverkan och dialog mellan exempelvis turistföretag och 

markägare är etablerade och genomförs. 

5. Kunskap om kvalitet och hållbarhetsfrågor hos turistföretagen ökar. 

Förslag till åtgärder 

 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myndig-
heter 

Ideella or-
ganisat-
ioner 

Utnyttja investeringar för lokalbefolk-
ningens behov av anordningar för fri-
luftslivet så att de kan bidra till utveckl-
ing av naturturism.  

X X X  

Samarbeta med grannkommunerna 
när det gäller till exempel långa vand-
ringsleder. 

X  X  

Regional samordning av åtgärder som 
berör flera kommuner eller länsdelar. 

X  X  

Satsa på information och marknadsfö-
ring om inlandets skogsleder. 

X  X  

Säkra ekonomin för löpande skötsel 
innan man sätter igång med nya pro-
jekt. 

X X X  
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2.7  Skyddade områden som resurs för friluftslivet 
Skyddade områden är en resurs för friluftslivet och handlar om att naturområden 

ska göras attraktiva för friluftsliv och rekreation. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Alla nya beslut om naturreservat eller nationalparker har föreskrifter som 

inte är onödigt ingripande när det gäller friluftsliv och organiserad verk-

samhet.  

2. Skyddade områden, som är utsedda som särskilt besöksintressanta, har fö-

reskrifter och skötselplaner som uppdaterats när det gäller friluftsliv och 

organiserad verksamhet. 

3. Riktlinjer och metoder för zonering som planeringsverktyg för friluftsliv 

inom skyddade områden finns och används i samtliga län samt i kommuner 

med lämpliga områden. 

4. Antalet skyddade områden vars syfte är att främja friluftsliv ökar kontinu-

erligt. 

5. Områden som skyddas utan stöd av miljöbalken eller på frivillig väg och 

som bedöms ha betydelse för friluftslivet bör i dialog med berörda markä-

gare uppmärksammas. 

 

Karta som visar skyddade områden. Källa: Regional handlingsplan för grön infrastruktur. 
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Förslag till åtgärder 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig  

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella or-
ganisat-
ioner 

Bilda nya naturreservat för friluftslivet. X X   

Utse kontaktpersoner i kommun respektive 
länsstyrelse för i dialog angående naturreser-
vat. 

X X   

Framhåll och marknadsför kommunens fri-
luftsområden. Kommer i skymundan för natur-
reservaten. 

X    

Fokusera på vattnets betydelse för friluftslivet 
och säkerställ att det alltid finns tillräckligt 
bred passage utmed vattnet för allmänheten 
vid bebyggelse.  

X X X  

Ge friluftsfrågorna stor vikt i ÖP-arbetet.  X    

Samordna GIS-arbetet med information och 
attribut. 

X X   

Kartlägg, skydda och informera om tysta om-
råden som underlag i kommunernas planar-
bete. 

X    

Säkerställ de friluftsområden, utanför detalj-
plan, som är välbesökta men som idag sak-
nar långsiktigt skydd.   

X    

Bedriv aktiv tillsyn för att få bort privata an-
läggningar, exempelvis bryggdäck som hind-
rar allemansrättslig tillgång till stranden. 

X X   

Översyn av föreskrifter för allmänheten i na-
turreservaten för att möjliggöra eller reglera 
friluftslivet. 

X X   

Sociala anordningar i reservaten ska läggas 
in på länsstyrelsens webb om naturreservat. 
 

X X   
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2.8  Ett rikt friluftsliv i skolan 
Ett rikt friluftsliv i skolan innebär att förskolor, förskoleklasser, grundskolor och 

motsvarande bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om en god miljö och 

hållbar utveckling enligt styrande dokument. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Ges goda möjligheter till friluftsliv och utomhusvistelse. 

2. Får kunskaper om förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling 

3. Att hänsyn tas till individens förutsättningar och behov att få tillgång till ett 

rikt friluftsliv. 

Förslag till åtgärder 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och andra 
myndigheter 

Ideella 
organi-
sationer 

Avsätt och bevara naturmark och skog som 
skolskogar. 

X    

Gynna biologisk mångfald på olika sätt i 
skolskogen med pedagogiska exempel. 

X    

Pedagogiska naturstigar för barn. X    

Bevara tätortsnära naturområden som kan 
nyttjas av skolorna. 

X    

Introducera friluftslivet som ämne i förskolor 
och skolor. 

X X   

Anordna friluftsdagar. X    

Nyttja naturen för utomhuspedagogik inom 
flera ämnesområden. 

X X   

Utbildning för skolpedagoger. X X X X 

Fortsatt utveckling av Skogsstyrelsens sats-
ning ”Skogen i skolan”. 

  X  
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2.9  Friluftsliv för god folkhälsa 
Friluftsliv för god folkhälsa handlar om att skapa goda förutsättningar så att männi-

skor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet. 

Samhället står inför en rad utmaningar kopplade till våra levnadsvanor och livsstil, 

till exempel har stillasittande och psykisk ohälsa ökat. Friluftslivet kan utgöra en 

viktig resurs i folkhälsoarbetet. Naturvistelse har flera positiva hälsoeffekter, såväl 

fysiskt som psykiskt och friluftsliv ger möjlighet till fysisk aktivitet, avkoppling, 

rekreation och återhämtning.  

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Genomförandet av effektiva insatser följs upp i kommuner. Det följs också 

upp hur samverkan mellan kommuner, landsting och den ideella sektorn 

skapar förutsättningar för fler människor att bli eller förbli fysiskt aktiva 

genom friluftsliv.  

2. Evidensbaserade indikatorer som belyser sambandet mellan friluftsmiljöer 

och hälsa etableras. 

3. Utifrån aktuell forskning sammanställs kunskaper om effektiva metoder 

och insatser som främjar vistelser i friluftsmiljöer och hälsa. Dessa sprids 

till kommuner, landsting, ideella organisationer och andra berörda aktörer. 

4. Antalet kommuner som uppnår kriterierna fastställda för Sveriges frilufts-

kommun ökar. 

Förslag till åtgärder 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella or-
ganisationer 

Uppföljning av Regionens och kommunernas 
folkhälsoarbete beträffande friluftsliv 

X  X  

Friskvårdsprojekt ledda av ideella organisat-
ioner 

   X 

Verka för FAR, (fysisk aktivitet på recept) får 
ökad kännedom och tillämpning. 

  X  

  

Foto: Sofie Bernhardsson 
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2.10 God kunskap om friluftslivet 
God kunskap om friluftslivet innebär att det bör finnas etablerad forskning och sta-

tistikinsamling kring friluftsliv som utgår från ämnesfältets bredd och mångveten-

skapliga karaktär, är långsiktig över tiden och bygger på behoven hos friluftslivets 

aktörer. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Forskning om friluftsliv stöds på ett sätt som tillvaratar ämnets bredd, 

skapar bra möjligheter till finansiering och utveckling. En nationell nät-

verksorganisation är etablerad, angelägna forskningsområden är identifie-

rade och en nationell forskarskola är inrättad. Forskning om friluftsliv upp-

fattas som en attraktiv karriärväg och svensk friluftsforskning står sig väl 

internationellt. 

2. Statistik om friluftslivet finns och är utformad för att motsvara samhällets 

behov. Statistiska centralbyråns ULF-undersökning (undersökning om lev-

nadsförhållanden) och myndigheternas statistikinsamling har utvecklats för 

att passa de nya friluftslivspolitiska ambitionerna. 

3. Berörda myndigheter, organisationer, markägare, kommuner och företag 

har god kunskap och kompetens i frågor om friluftsliv, landskapets utform-

ning, hållbart nyttjande och natur- och kulturturism omfattande hela fri-

luftslivspolitikens bredd. 

4. Forskningsresultat och statistik om friluftsliv kommuniceras aktivt och 

sätts in i ett större sammanhang. 

 

Förslag till åtgärder 

 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig  

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella 
organi-
sationer 

Besöksenkäter, räkning och intervjuer 

i naturreservaten.  
X X   

Intervjuundersökningar om männi-
skors friluftsvanor. 

 X   

Bistå och följ Mistraprogrammet ”Sport 
& Outdoors” via GU. 

X X X X 

Besöksräkning i friluftsområden X X   

Uppföljning av Regionens satsning på 
ledutveckling. 

  X  
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Samverkan för barns och ungas hälsa  
- överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen 

 
Förslag till ställningstagande 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom förslag till Samverkan för 
barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen och 
rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera 
kommunerna att ta beslut om överenskommelsen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med denna överenskommelse är att främja och tydliggöra struktur och 
ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda 
verksamheter. Målgruppen är barn och unga t.o.m. 20 år som behöver 
samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter 
inom Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna.  
 
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan och anger 
struktur och form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från 
både kommun och region, i den mån det inte regleras i andra avtal och 
överenskommelser. Överenskommelsen omfattar reglering av samverkan och 
lagstadgade läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av 
tandhälsa i samband med placering i samhällsvård. 
 
Denna överenskommelse tydliggör och förstärker förskolans/skolans roll i 
samverkan samt fullgör i Västra Götaland lagstiftningens krav på 
överenskommelser om samverkan kring placerade barn respektive 
hälsoundersökningar. 
 

Bakgrund 
Under 2018 inleddes två uppdrag om att ta fram förslag till överenskommelser om 
samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR för barn och unga. Dels 
Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför 
det egna hemmet, dels Västbus – Samverkan för barn och ungas bästa. 
 

I samband med beredningen av de båda förslagen blev det allt tydligare att 
beröringspunkterna mellan uppdragen var många och att överenskommelserna skulle 
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Tjänsteutlåtande 
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom  
 

 

vinna på att slås samman till en. En arbetsgrupp med företrädare från Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram denna 
överenskommelse. Förslaget av har varit på remiss hos VGR och Västra Götalands 
kommuner och inkomna synpunkter har beaktats.  

 

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser i samverkan. Kostnaden för 
läkarundersökningar och hälsoundersökningar för barn och unga som ska placeras är 
VGRs ansvar. Statsbidrag täcker denna kostnad. För implementeringsarbetet finns 
medel av de gemensamma statsbidragen inom psykisk hälsa avsatta.  

 

 

Ann-Charlotte Järnström   Anneli Assmundson Bjerde 
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1 Utgångspunkter 
1.1 Bakgrund 

Rätten till bästa möjliga hälsa är en av de grundläggande rättigheterna för barn enligt FN:s 

barnkonvention. Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får inte sina 

behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan stolarna, då 

många verksamheter är involverade och har olika ansvar. Detta gäller särskilt barn som är placerade 

i samhällets vård, så som familjehem, HVB (hem för vård och boende) m.fl. Ofta har dessa barn inte 

heller tagit del av samhällets generella och förebyggande hälsovård och har, som grupp, sämre 

fysisk och psykisk hälsa än barn i allmänhet. 

 

2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär ett förtydligande av att 

domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets 

rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och 

ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets 

rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig 

verksamhet. 
 

Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik 

antogs i Västra Götaland 2005. Riktlinjerna reglerar samarbete mellan de 49 kommunerna och Västra 

Götalandsregionen. Västbus reviderades 2012. Sedan dess har nya regelverk tillkommit i form av 

lagstiftning, Socialstyrelsens och Skolverkets anvisningar samt regionala avtal och 

överenskommelser. Detta medför att det inte längre finns behov av separat reglering genom Västbus 

riktlinjer. 

 

I Socialtjänstlagen, SoL, och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns en generell skyldighet att samverka 
kring barn och unga på individnivå när behov finns av insatser från både kommun och region.  

 
Alla barn har rätt att få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Både Västra 
Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst har här ett långtgående 
ansvar. Barn och unga som är placerade i samhällsvård har ofta särskilt stora behov av hälso- och 

sjukvård. Därför infördes nya bestämmelser 2017, i både SoL och HSL, om att kommuner och regioner 
ska ingå överenskommelser om samarbetet kring barn och unga som vårdas utanför det egna 
hemmet. 

 
En ny lag, Lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, anger 
att regionen på initiativ av socialnämnden ska erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till en 
placering av barn och unga. Detta ska göras utöver bestämmelserna i HSL och Tandvårdslagen. I SoL 
anges en motsvarande skyldighet för socialnämnden att underrätta landstinget om placeringen, om 
det inte är uppenbart onödigt. Vidare ska överenskommelse ingås mellan landsting och kommuner 
om samarbetet gällande hälsoundersökningarna. 

 
1.2 Syfte och mål 
Överenskommelsen ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och 

samordning mellan berörda verksamheter.  

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017209-om-halsoundersokning-av-barn-och_sfs-2017-209
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Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga, 
samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i 
livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna. 
 
Barnet, den unge, och i förekommande fall, vårdnadshavare, ska i möjligaste mån ges tillfälle 
att påverka stöd- och vårdinsatserna. 
 

Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till tandvård och hälso- och sjukvård 
samt kontinuerlig skolgång som alla andra barn. Detsamma gäller för stöd i den dagliga livsföringen 
och skolarbetet samt miljöanpassningar i hem och skola.  

 

1.3 Parter 
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län.   

 

1.4 Målgrupp 
Alla barn och unga t.o.m. 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell 
kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna. 

Avsnitt 3 behandlar särskilt barn och unga som placerats i samhällsvård; i familjehem, på HVB (hem 
för vård och boende), SiS (Statens institutionsstyrelse) särskilda ungdomshem, jourboenden och 
stödboenden, med stöd av SoL, LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga) 
eller LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). 

Asylsökande och papperslösa omfattas av överenskommelsen i den mån de har rätt till insatserna 
enligt lag och anvisningar för målgruppen.  

 

1.5 Omfattning och avgränsning 
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan samt anger struktur och 
form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region, i 
den mån det inte regleras i andra avtal och överenskommelser. Placeringar utanför hemmet 
behandlas särskilt. Överenskommelsen omfattar då reglering av samverkan, av lagstadgade 
läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband med 
placering i samhällsvård. 

 
Överenskommelsen reglerar i första hand respektive huvudmans åtaganden (kommun-
region) och inte intern organisering och ansvarsfördelning. 
 
De privata utförare som har av tal med regionen eller en kommun omfattas av denna 
överenskommelse. 
 
Denna överenskommelse reglerar, tillsammans med länsgemensamma riktlinjer för samordnad 
individuella plan (SIP), Västbus tidigare riktlinjer. Den tydliggör förskola/skolans roll i samverkan 
samt fullgör, i Västra Götaland, lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring 
placerade barn respektive hälsoundersökningar (se avsnitt 1.1 Bakgrund). 
 
I Västra Götaland utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet grunden för samverkan och ansvarsfördelning 
mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till Hälso- 
och sjukvårdsavtalet är underavtal och överenskommelser kopplade, varav nedanstående är särskilt 
relevanta för denna överenskommelse. 

 
Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017209-om-halsoundersokning-av-barn-och_sfs-2017-209
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-vard-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/723ec4c3-00e2-44c3-bb44-3166af24902a/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsavtalet%20i%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland%202017-2020%20Utskriftsv%C3%A4nlig.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true


2020-09-07 

5 

7 

 

med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar är ett underavtal till Hälso- och 
sjukvårdsavtalet och reglerar ansvar och samverkan för omnämnda målgrupper. I 
överenskommelsens avsnitt 3.4 och 3.5 finns särskilt angivet vad som gäller för barn och unga samt 
placeringar utanför det egna hemmet. Det finns också en överenskommelse för Samverkan vid in- 
och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som omfattar regler och rutiner för in- och utskrivning 
vid somatisk och psykiatrisk sjukhusvård. Riktlinje för Samordnad individuell plan, SIP omfattar 
vägledning, stödmaterial och regler för hur samordnad individuell planering ska genomföras.  

 

 

1.6 Giltighetstid 
2021-01-01 – 2023-12-31. 

En uppföljning ska genomföras efter ett år. Om ingen part skriftligen sagt upp överenskommelsen 
senast 9 månader innan giltighetstiden går ut, förlängs överenskommelsen med ytterligare två år. 

 

Om förutsättningarna väsentligen förändras under avtalstiden i form av nya lagar eller andra 
regelverk, får parterna i samförstånd vidta erforderliga justeringar av överenskommelsen.   

 

2 Ansvar för samverkan 
2.1 Huvudmännens ansvar 
Respektive huvudmans ansvar bestäms av gällande lagstiftning. Preciseringar och förtydliganden har 

gjorts i avtal och överenskommelser på länsnivå, vilka reglerar ansvarsfördelning mellan VGR:s 

hälso- och sjukvård och de 49 kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detaljer i dessa 

avtal och överenskommelser upprepas inte i denna överenskommelse. 

 
Denna överenskommelse anger skolan/förskolan som en likställd samverkanspart i alla 

sammanhang. Orsaken är att ett barns eller ungdoms förskoletid/skolgång och hälsa påverkar 

varandra ömsesidigt. En fungerande och fullföljd skolgång ger förutsättningar för god hälsa hos 

barn och unga samt förebygger problem senare i livet. Förskolan och skolan är viktiga 

framgångsfaktorer när det gäller psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och ungdomar. 

 
Barn och unga i samhällets vård tillhör de mest utsatta. Därför har Socialstyrelsen och Skolverket 

tillsammans utarbetat en vägledning om placerade barns skolgång och hälsa i syfte att ge ett 

praktiskt kunskapsstöd till socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Samma myndigheter har 

tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram en modell, SAMS. för hur skola 

och socialtjänst kan samverka med syfte att kunna ge placerade barn och unga kontinuitet i 

skolgången och en bättre skolförankring.  
 

En kommun eller region får enligt lag inte överskrida sina befogenheter och utföra uppgifter som 

ligger utanför sitt kompetensområde. Det är därför viktigt att personalen har god kunskap om sitt 

eget och sina samverkansparters ansvarsområden.  

 

2.2 Struktur för samverkan 
Barnets/den unges ansvariga kontakter inom förskola/skola, socialtjänst och regionen ska 

samarbeta kring insatser inom sina respektive uppdrag i syfte att säkerställa att barn och unga i 

behov av samordnade insatser får tillgång till tvärprofessionell hjälp. Samverkan ska ske på alla 

nivåer, från förebyggande och hälsofrämjande arbete till specialistvård. Skyldigheten att samarbeta 

omfattar alla berörda verksamheter som möter barn och unga. 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2013-1-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-6-13.pdf
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2.2.1 Strukturell samverkan - Ledningsstruktur för styrning av samverkan  
Praktisk samverkan för barns och ungas hälsa kräver styrning på regional, delregional och lokal nivå. 
Det är viktigt att chefer och verksamhetsföreträdare träffas för att säkerställa ett gott 
samarbetsklimat och samsyn. Samverkan mellan huvudmännen ska präglas av öppenhet, relevant 
ömsesidig information och ett lösningsfokuserat synsätt. I styrningen ingår att följa upp och 
efterfråga resultat av följsamheten till aktuella regelverk samt avvikelser och tvister.  

 

Samverkan förutsätter god kännedom om både den egna och samverkansparternas uppdrag och ska 
kännetecknas av respekt för varandra. Ett medel för att uppnå detta är gemensam 
kompetensutveckling över huvudmannagränserna. 

 
Styrningen av samverkan enligt denna överenskommelse följer den fastställda ledningsstrukturen för 
samverkan inom vård och omsorg i länet. På regional nivå finns Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG). På delregional nivå finns sex vårdsamverkansområden med var sin ledningsgrupp. På 
motsvarande sätt finns lokala ledningsgrupper i varje kommun. I de olika ledningsgrupperna sitter 
företrädare för kommunerna, primärvården och sjukhusen. På delregional och lokal nivå ska 
ledningsgruppen, eller en särskild temagrupp, ha ett uttalat ansvar för att driva samverkan kring barn 
och unga. Uppdraget är att främja kunskap och kompetens hos berörda verksamheters personal och 
ska vid behov genomföra gemensam, verksamhetsöverskridande, kompetensutveckling. Både den 
delregionala och lokala nivån har ett ansvar för att tillskapa rutiner för samverkan kring barn och 
unga, i de fall det behövs. 

 
2.2.2 Samverkan kring den enskilde - Samordnad individuell planering, SIP 
I både SoL och HSL finns regler om att enskilda som har behov av insatser från både kommun och 
region har rätt att bli erbjuden en samordnad individuell plan, SIP. SIP ska erbjudas om kommunen 
eller regionen bedömer att insatser kring barnet/den unge behöver samordnas för att hen ska få sina 
behov tillgodosedda, eller då barnets/ungdomens eller dess närstående begär det. Vårdnadshavare 
eller barnet/den unge ska ge samtycke (se vidare avsnitt 2.2.4) och vara delaktiga i upprättandet av 
SIP. I Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för regionen och kommunerna om hur SIP ska 
upprättas.  
 
Parterna ska i samverkan säkerställa att barn och unga ges möjlighet att vara delaktiga i planering 
och beslut och att de får utöva sin rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor 
som rör hen. Barnet/den unga/vårdnadshavares delaktighet och inflytande är centrala i allt arbete 
med SIP. Det är den barnets/unges behov och önskemål som utgör utgångspunkt för planeringen. 
För minderåriga kan det krävas samtycke av vårdnadshavare. 

 
SIP är det verktyg som anger vilka hälso-, vård- och omsorgsinsatser som ska genomföras och 
vilken huvudman och verksamhet som har ansvar för respektive insats. 

 

➢ I Västra Götaland ingår skolan (samtliga förskole- och skolformer) i SIP-processen på 
samma villkor som socialtjänsten och verksamheter inom VGR, när det gäller barn och 
unga. 

➢ Skolan (samtliga förskole- och skolformer, elevhälsan), socialtjänst och hälso- och 

sjukvård är i Västra Götaland jämbördiga parter när det gäller att upptäcka behov av SIP 

➢ Åtagandet innebär samma skyldighet att vid behov initiera och kalla till SIP-möte samt 
skyldighet att medverka i SIP-möten och uppföljningsmöten. 

➢ Skyldigheten att medverka i SIP gäller huvudmännen - inte en enskild verksamhet. Om en 
verksamhet fått en kallelse och bedömer att man inte är rätt instans så åligger det 

https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/samverkan-vid-in--och-utskrivning-fran-sluten-vard/sip/
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verksamheten att inom huvudmannen, eller eventuell privat utförare, hitta rätt 
instans/verksamhet. Den kallade verksamheten kontaktar då den sammankallande parten för 
att klargöra behovet, för att avgöra vem/vilken instans/verksamhet inom huvudmannen som 
ska ha kallelsen och meddelar därefter vem/vilken instans/verksamhet som är lämplig 
deltagare på mötet. 

➢ I de fall barnet/den unge inte är känd hos huvudmannen avgör huvudmannen vem/vilka som 
ska delta på SIP-mötet. Om den som mottagit kallelsen till SIP-möte inte hittar någon annan 
som ska delta åligger det mottagaren av kallelsen att delta på mötet. Om barnet/den 
unge/familjen inte har någon pågående vårdkontakt inom regional hälso-och sjukvård är det 
primärvården som kallas till mötet.   

➢ Utgångspunkten är att barnet/vårdnadshavare/den unge är delaktig i hela processen. Att hen 
deltar i planeringen och har inflytande över insatserna utifrån sina upplevda behov 

➢ Det finns inget som hindrar att andra berörda aktörer är med på SIP-mötet, även om 
de inte omnämns i lagstiftningen. Det kan gälla andra närstående, föreningar, familjehem, 
HVB-hem och SIS-hem som är involverade och den enskilde önskar ha med. 

➢ SIP-möte ska hållas inom 3 veckor efter det att behovet av samordning 
uppmärksammats och en kontakt bör tas med involverade verksamheter 
så att dessa ges möjlighet att prioritera närvaro. 

➢ Vid förändringar och övergångar mellan verksamheter, som tex byte av 
skola eller vårdgivare, ska tidigare SIP följas upp eller en nytt SIP-möte 
upprättas.   

 
Av SIP ska framgå 

• Vilka behov den barnet/den unge har 

• Vilka insatser som ska genomföras 

• De inblandade huvudmännens ansvar för respektive insats, angivet på verksamhetsnivå 

• Vilka insatser som ev, ska utföras av tredje part, närstående eller den enskilde själv  

• Vem som har huvudansvar för planen 

• När planen ska följas upp  
 

Planeringen ska dokumenteras skriftligt. 
 

Deltagande i SIP ersätter inte skyldigheten att göra orosanmälan (se avsnitt 2.2.3). 
 
2.2.3 Anmälningsplikt 
Enligt SoL är alla myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 
barn far illa. Anmälningsplikten omfattar även annan personal (än de som direkt arbetar med barn) 
inom statliga myndigheter och personal inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet och socialtjänsten, vuxenutbildning samt statliga myndigheter. 
Anmälningsplikten gäller också enskild verksamhet som rör barn och unga samt all annan 
verksamhet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

 
Socialtjänsten bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det 
med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Socialnämnden får också informera den som gjort anmälan 
om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska ges på begäran, 
om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt. 

 
Enligt LVM är en läkare som i sin verksamhet kommer i kontakt med en missbrukare som kan antas 
vara i behov av vård för sitt missbruk eller dess medicinska konsekvenser eller har behov av 
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omedelbart omhändertagande, skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Anmälningsplikten gäller för 
läkare i både offentlig och privat regi under förutsättning att missbrukaren inte kan beredas vård 
genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. Läkaren har med andra ord 
anmälningsplikt om patienten inte vill vårdas för sitt missbruk eller för allvarliga komplikationer av 
missbruket eller om det uppstår allvarlig fara för patientens hälsa om vård inte kan genomföras. 
 
2.2.4 Sekretess och samtycke 

Generellt råder sekretess mellan myndigheter. Det betyder att samtycke måste inhämtas från 
vårdnadshavare och/eller barnet/den unge själv och olika verksamheter behöver samverka 
kring barnet/ungdomen, t.ex. vid informationsöverföring och upprättande av en Samordnad 
individuell plan, SIP. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda samtycka. 

 
Barn under 18 år ska informeras och ges möjlighet att lämna sina synpunkter på 
informationsöverföring och samverkan mellan myndigheter. Barnets inställning ska beaktas och 
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. När det gäller barn under 18 år är 
huvudregel att vårdnadshavaren som, i egenskap av den unges ställföreträdare i personliga 
angelägenheter, utövar barnets befogenheter t.ex. när det gäller att hälso- och sjukvårds- och 
socialtjänstinsatser. 
 
Vårdnadshavaren ska enligt Föräldrabalken i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta 
allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål. Det innebär att vårdnadshavarens 
bestämmanderätt över barnet tunnas ut ju äldre barnet blir och ju mognare det därmed blir för 
att successivt flyttas över från vårdnadshavaren till barnet själv. När ett barn har uppnått en 
viss mognad och utveckling kan alltså vårdnadshavarna inte alltid längre göra gällande att de 
har rätt att få veta vad barnet har berättat för exempelvis en läkare eller en socialsekreterare.  
 

Samtycket bör ske skriftligt (samtyckesblankett finns i SiP-riktlinjen), men kan även vara muntligt. 
Samtycket ska dokumenteras i journal/akt. Samtycke får bara avse särskilt angivna situationer och 
kan därför behöva inhämtas vid upprepade tillfällen före och under en placering. Samtycket kan när 
som helst återkallas av den enskilde. 

 

Samtycke krävs inte vid barnavårdsutredningar eller utredning om tvångsvård och motsvarande 
har hälso- och sjukvården uppgiftsskyldighet i dessa fall. Det finns alltså inga sekretesshinder så 
länge uppgifterna lämnas inom ramen för en utredning enligt 11 kap. 2 § SoL. 

 

3 Samverkan för att säkerställa hälso- och sjukvård för barn och unga placerade 
utanför det egna hemmet 

Detta avsnitt ska säkerställa att barn och unga som är placerade utanför hemmet får tillgång till 
adekvat hälso- och sjukvård, såväl somatisk som psykiatrisk, och tandvård samt att 
hälsoundersökningar, läkarundersökningar och tandhälsoundersökningar genomförs systematiskt vid 
placeringar i samhällets vård. Dessa riktlinjer berör i första hand regionen och kommunernas 
socialtjänst samtidigt bör skolan involveras och framförallt informeras, så att skolgången för 
barnet/den unge blir så bra som möjligt. 

 
3.1 Samordningsansvar 

Socialtjänsten i barnets/den unges hemkommun har huvudansvaret för samordning och planering av 
vården och för att tillse att insatser från olika aktörer genomförs enligt planeringen. Samordningen 
genomförs och dokumenteras i en Samordnad individuell plan, SIP, se avsnitt 2.2.2. Socialtjänstens 
ansvar för placerade barn och unga är tydligt och SoL anger att socialtjänsten ska verka för att barn 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
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får den hälso- och sjukvård som de behöver. Den vårdplan respektive genomförandeplan, som 
socialtjänsten ska upprätta enligt SoL vid en placering av barn och unga, ska omfatta insatser och 

åtgärder som andra huvudmän ansvarar för där ibland hälso- och sjukvårdens planerade insatser.  
 

I samband med utredning eller före planerad placering ska SIP-möte ske. Vid akut placering ska SIP 
upprättas så snart som möjligt efter placeringen. Socialtjänsten är normalt sammankallande till SIP-
möte i anslutning till placeringar av barn och unga. Vid utskrivning från slutenvård är det dock 
primärvården, alternativt specialiserad öppenvård, som ansvarar för att kalla till SIP-möte. 

 
SIP är det verktyg som anger vilka insatser som ska ske före och under en placering och vilken 
verksamhet som har ansvaret för respektive insats. I anslutning till en placering ska i tillämpliga 
fall en överenskommelse göras om kostnadsfördelning enligt Överenskommelsen om samarbete 
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och 
droger och spel om pengar. 

 
Uppföljning av SIP ska ske med jämna mellanrum och allra senast vid förändringar som byte eller 
avslut av placeringen. 

 
3.2 Kommunikation mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård 

Socialtjänsten behöver vid upprepade tillfällen kontakta hälso- och sjukvården i samband med 

placeringar av barn och unga i. Det gäller under utredningen, vid konsultationer, inför 

läkarundersökning i samband med LVU- och LVM ansökningar, hälsoundersökningar, SIP-möten, 

uppföljning av planerad vård och avslut av placeringen. Hälso- och sjukvården kan behöva kontakta 

socialtjänsten under pågående vård t.ex. i samband med förändrade behov hos barnet/den unge 

eller att vården inte fullföljs från patientens sida. Därför behöver kontaktvägarna mellan 

verksamheterna vara smidiga. 

 
Socialtjänsten ska inför och under placeringen till aktuella vårdgivare lämna, och ajourhålla, 
kontaktuppgifter om ansvarig tjänsteman inom socialtjänsten. Motsvarande ska hälso- och 
sjukvården fortlöpande meddela socialtjänsten om förändringar av vården och aktuella 

kontaktuppgifter till aktuella vårdgivare. 
 
3.3 Inför placering 

 
3.3.1 Socialtjänstens utredning 

Socialnämnden i barnets/den unges hemkommun är den myndighet som utreder och fattar beslut 

om placering utanför barnets/ungdomens egna hem. Socialtjänsten ska utan dröjsmål inleda 

utredning efter att den genom ansökan, anmälan eller på annat vis fått uppgifter som kan föranleda 

någon åtgärd. Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska ske inom 2 veckor efter att en 

anmälan kommit in. Utredningen ska i normalfallet vara klar senast fyra månader efter att den 

inletts. Lagens tidsramar innebär att hälso- och sjukvården måste agera skyndsamt vid socialtjänstens 

konsultationer. 

 
För att utreda barnets/ungdomens behov av hjälp, stöd och behandling använder socialtjänsten sig 

av oftast av Socialstyrelsens heltäckande utredningsmodell Barns behov i centrum, BBIC. BBIC syftar 

till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Materialet utgår från barnets 

behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning. 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/barns-behov-i-centrum/
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Socialtjänsten ska eftersträva att placeringar planeras i samråd med barnet, ungdomen och 
vårdnadshavare, men när frivilliga insatser inte är möjliga enligt SoL, kan socialtjänsten, om 
behövligt, ansöka om tvångsvård enligt LVU eller LVM hos förvaltningsrätten. 

 

 3.3.2 Konsultation 

I samband med utredning har socialtjänsten ofta behov av att hämta in uppgifter från andra 
myndigheter som t.ex. hälso- och sjukvården. Samtycke från vårdnadshavare eller ungdomen själv 
ska eftersträvas, men socialtjänsten har befogenheter att ta nödvändiga kontakter även utan 
samtycke om det finns oro för barnets situation (se avsnittet 2.2.4). 

 
➢ Rutin för konsultation och utlåtande 

BBIC:s stödmaterial används för socialtjänstens konsultation respektive hälso- och sjukvårdens 
skriftliga utlåtanden. 

 
Konsultationsstödet består av frågor som är tänkta att ställas muntligt av den utredande 
handläggaren till den personal som har kontakt med barnet: 

• Konsultation BVC, elevhälsa 

• Konsultation tandvården 

• Konsultation pågående vårdkontakter 
 

Om skriftligt utlåtande behövs finns mallar för hälso- och sjukvårdens respektive tandvårdens 
utlåtande till socialtjänsten. Dessa mallar kan också användas som dokumentation av hälso- 
respektive tandhälsoundersökningar. Om det redan finns ett skriftligt underlag hos sjukvårds- 
/tandvårdsenheten, som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället. 

• Utlåtande från hälso- och sjukvården 

• Utlåtande från tandvården 

 
 

3.4  I samband med placering 

 
3.4.1 Överföring av information och ansvar 
Följande gäller vid överföring av information i samband med en placering: 

 

Socialtjänsten i den placerande kommunen ansvarar för att information om placeringen lämnas till 
ansvariga, aktuella verksamheter inom VGR:s hälso- och sjukvård respektive tandvård (även privata 
vårdgivare). 

 
VGR ansvarar för att barnhälsovård, primärvård samt specialistsjukvård (vid pågående behandling) 
efter socialtjänstens information om barnets placering, i sin tur underrättar aktuella vårdenheter på 
den nya orten. Aktuella uppgifter och vårdplanering överlämnas till berörd vårdenhet på 
placeringsorten. Om det inte finns en pågående behandling, men ett behov har identifierats, 
ansvarar vårdcentralen för att remiss utfärdas. 

 
Barnets/den unges valda tandvårdsklinik ska efter socialtjänstens information om placeringen, 
underrätta vistelsekommunens folktandvård för att göra en omlistning av barnet. För uppgifter om 
var barnet är listat kan närmsta hälso- och sjukvårdsnämnds kansli i Västra Götalandsregionen 
kontaktas. 

 
All informationsöverföring ska ske skyndsamt. Vid omplaceringar eller hemgång ska samma rutiner 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-bvc-och-elevhalsa.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-barnets-vardkontakter.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-tandvarden.pdf
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för informationsöverföring genomföras. 
 

3.4.2 Läkarundersökning i samband med LVU- eller LVM-placeringar 
Vid ansökan om tvångsvård ska socialtjänsten till sin utredning, lämna med ett läkarintyg till rätten 
som redogör för eventuella medicinska risker eller hinder för placeringen. Det framgår inte av lag 
eller föreskrifter hur omfattande läkarundersökningen ska vara, men den är vanligtvis inte lika 
heltäckande som en hälsoundersökning enligt den nya lagen. Barn och unga kan därför även ha 
behov av en hälsoundersökning. 

 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommun eller patienten. 

 
➢ Rutin för läkarundersökning 

Socialtjänsten ska i samband med tvångsvård enligt LVU eller LVM vända sig till den vårdcentral som 
den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, för genomföra läkarundersökningen. BBIC:s 
information vid LVU används av socialtjänsten och lämnas till berörd personal inom hälso- och 
sjukvård. Det åligger vårdcentralen att skyndsamt utfärda läkarintyget. Vid behov ska den vårdcentral 
som lämnat uppgifterna bistå socialtjänsten med tolkning av uppgifterna i intyget.  

 
3.4.3 Hälsoundersökning och undersökning av tandhälsa 
Socialtjänsten ska, om det inte är uppenbart onödigt, initiera en hälsoundersökning omfattande 
fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa enligt rutiner nedan. Syftet är att hälsoundersökningen ska ge 
underlag för en medicinsk bedömning av barnet eller den unges behov av hälso- och sjukvård och 
tandvård. Bedömningen kan komma att föranleda fortsatt vård och behandling under placeringen. 
Hälso- och tandhälsoundersökningen kan också vara en del av underlaget till den vårdplan eller den 
genomförandeplan som socialnämnden är skyldig att upprätta. Se socialstyrelsen föreskrifter och 
allmänna råd om hälsoundersökningar. Vid akuta placeringar får undersökningarna utföras efter 
placeringen på den nya orten. 

 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommunen eller 
patienten. 

 
➢ Rutin för hälsoundersökning 

Socialtjänsten ska i samband med en placering erbjuda barnet/den unge en hälsoundersökning om 
det inte är uppenbart onödigt. Socialtjänsten ska aktivt motivera till att en hälsoundersökning 
genomförs. Undersökningen kan anses uppenbart onödig om barnhälsovårdens och elevhälsans 
hälsobesök genomförts enligt plan; om skolgången skett utan anmärkning; om elevhälsa eller 
aktuella vårdgivare har färska uppgifter om ett gott allmänhälsotillstånd eller om barnet/den unge 
det senaste året genomgått en hälsoundersökning (inklusive Migrationsverkets hälsoundersökning av 
asylsökande). 

 
Socialtjänsten kontaktar den vårdcentral som den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, 
för att genomföra hälsoundersökningen. Inför undersökningen ansvarar socialtjänsten för att 
vårdcentralen får tillgång till relevant information som kommit fram i utredningen. Tid för 
hälsoundersökning ska erbjudas skyndsamt. BBIC:s mall för hälsoundersökning ska användas. Om 
skriftligt utlåtande behövs används BBIC-mallen Utlåtande från hälso- och sjukvården, vårdcentralen  
ska vid behov bistå socialtjänsten med konsultation och tolkning av uppgifterna. 
Hälsoundersökningen ska mynna ut i en medicinsk bedömning av barnets behov. Där ingår åtgärd 
och förslag till uppföljning på vårdcentralen eller specialistmottagning, inklusive eventuella 
undersökningar och remisser (barn- och ungdomspsykiatri, barn-och ungdomsmedicin, tandvård (om 
inte särskild tandvårdsundersökning genomförs), röntgenundersökningar, uppföljning på vårdcentral 
mm). 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-information-till-halso-och-sjukvard-vid-lvu.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-information-till-halso-och-sjukvard-vid-lvu.pdf
file:///C:/Users/eriad4/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1J2QFW6B/6.%09https:/www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2019-9-6291.pdf
file:///C:/Users/eriad4/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1J2QFW6B/6.%09https:/www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2019-9-6291.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-halso-och-sjukvard-halsoundersokning.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf


2020-09-07 

12 

7 

 

 
Om hälsoundersökning inte gjorts före en placering, ska socialtjänsten kontakta regionen på 
placeringsorten för att genomföra hälsoundersökningen. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har 
en förteckning med landstingens kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i samband med 
placeringar av barn och unga. 

 
➢ Rutin för undersökning av tandhälsa 

Socialtjänsten ska i samband med en placering ta kontakt med tandläkare på den klinik där den unge 
är listad och efterfråga när senaste besöket var, vilka behov som finns och om det pågår någon 
behandling. Om en ingen tandundersökning genomförts under det senaste året ska den unge 
erbjudas en tandundersökning. Om tandhälsan är eftersatt finns möjligheten att få ett 
tandvårdsutlåtande. BBICs konsultationsmaterial för tandvården samt blanketten Utlåtande från 
tandvården ska användas. 

 
3.4.4 Akutplaceringar 
Vid akuta placeringar får hälsoundersökning, undersökning av tandhälsa och planering av ansvar och 
insatser (SIP) genomföras efter placeringen, i den nya vistelsekommunen. Detta ska ske snarast 
möjligt. Vid pågående vård och behandling på hemorten, behöver ansvarig vårdgivare medverka vid 
planeringen av vårdinsatser på den nya orten. 

 
3.4.5 Fast vårdkontakt 
Barn och unga, som placeras i familjehem och hem för vård och boende (HVB, inklusive SiS- 

institutioner), har ofta förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov. Därför bedöms i Västra Götaland, 

alla placerade barn och unga vara i behov av en fast vårdkontakt. Denne kan finnas på 

barnets/ungdomens listade vårdcentral eller om så bedöms lämpligt, inom specialistvården. 

Kontakten ska vara namngiven och kan vara behandlande läkare, annan i vården involverad 

legitimerad vårdpersonal eller i vissa fall en person med mer administrativ funktion som 

koordinerar patientens vård tex rehabkoordinator. Hen utses i samband med upprättandet av SIP.  

 
3.4.6 Mandat att påkalla sjukvård och närvara vid vårdtillfället 
Vid en placering enligt LVU av minderåriga (under 18 år) utfärdar placerande socialtjänst en 
fullmakt till familjehemmet eller HVB, inkl. SIS. Fullmakten beskriver det mandat, familjehemmet 
eller institutionen har att påkalla vård och/eller närvara vid undersökningar eller 
behandlingstillfällen. När det gäller frivilliga placeringar krävs vårdnadshavarens samtycke. Vid 
placering enligt LVU avgör socialtjänsten om barnets vårdnadshavare/föräldrar får påkalla vård 
eller närvara vid undersökning/behandling och ska informera den fasta vårdkontakten och 
annan stadigvarande vårdgivare om beslutet.  

 
3.4.7 Uppföljning av placeringen 
Socialtjänsten ska noga följa vården för de barn och unga som är placerade utanför det egna 
hemmet. Vården ska följas upp kontinuerligt och barns hälsa pekas i SoL ut som ett särskilt angeläget 
uppföljningsområde. Socialtjänsten ansvarar också för att insatser som planerats i den SIP följs upp 
och att SIP vid behov revideras. Övriga aktörer har en skyldighet att medverka i uppföljningen.  

 

3.5  I samband med avslut av placering 
 

3.5.1 Planering för hemgång eller byte av placeringsort 
Vid hemgång eller omplacering ansvarar socialtjänsten för att nytt SIP-möte genomförs och att ny 

SIP upprättas - givet att det fortfarande finns behov av insatser från båda huvudmännen. De 

riktlinjer och rutiner som beskrivits ovan ska då följas. 

https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/halsaplaceradebarn/kontaktuppgifterhalsoundersokningarannatlandsting.19177.html
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-samverkan-tandvard-utlatande.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-samverkan-tandvard-utlatande.pdf
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3.5.2 Uppföljning efter hemgång/omplacering 

Socialtjänsten ska, om ny SIP upprättats inför hemgång/byte av placering, följa upp planeringen efter 

flytten. Socialtjänsten kan också, även utan samtycke, besluta om uppföljning av ett barns situation 

efter det att en placering i ett familjehem eller i HVB har upphört. Detta om barnet bedöms vara i 

särskilt behov av stöd eller skydd. Uppföljningen ska i sådana fall avslutas inom två månader. 

 
4 Genomförande 

4.1 Tillämpning och implementering 
Överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå, nära den enskilde. Detta förutsätter en organiserad 

delregional och lokal samverkan mellan huvudmännen så att överenskommelsen kan tillämpas lokalt. 

 
Varje huvudman har att upprätta såväl egna som gemensamma lokala föreskrifter och rutiner, så att 

intentionerna och riktlinjerna i denna överenskommelse kan verkställas. De gemensamma delarna 

bör tas fram inom vårdsamverkan delregionalt och/eller lokalt. De lokala rutinerna behöver vara 

tydliga och detaljerade för att säkerställa att syftet med överenskommelsen uppnås. 

 
För att implementera innehållet i denna överenskommelse bör information och utbildning för 
huvudmännens personal genomföras gemensamt i delregional vårdsamverkans regi. 

 
4.2 Avvikelser och kvalitetsutveckling 
Varje verksamhet ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Avvikelser som uppstår i 
samverkan mellan huvudmännens verksamheter ska rapporteras enligt länsgemensam rutin. 
Detaljerade rutiner bör tas fram kring hur avvikelser hanteras och analyseras så att det som 
framkommer i avvikelserna tas tillvara på vid utvecklings- och förbättringsarbeten. Delregional 
vårdsamverkan följer regelbundet upp avvikelser i samverkan i syfte att utveckla och säkra 
kvaliteten. Avvikelser på systemnivå identifieras och rapporteras till vårdsamverkan VG (VVG). 

 
Delregional vårdsamverkan ska årligen lämna rapport till vårdsamverkan VG (VVG) med 
sammanställning och analys av avvikelser som hanterats av vårdsamverkansorganisationen. 

 
 

4.3 Tvister 
Tvister mellan verksamheter i kommun och region ska i första hand lösas lokalt, av närmaste chef 
med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Om tvisten inte kan lösas lyfts frågan skyndsamt vidare 
inom respektive huvudmans linjeorganisation. Verksamheterna har ett gemensamt ansvar för att 
komma fram till en gemensam lösning där barnets/den unges behov sätts i första rummet. Om 
parterna ändå inte kan komma överens om en lösning, ska tvisten hanteras enligt rutiner i de 
delregionala vårdsamverkansområdena. 

 
Under tiden parterna löser tvisten har de ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om 
en tillfällig ansvarsfördelning. Vård och omsorg ska alltid säkerställas så att barnet/den unge inte 
kommer i kläm.  

 

4.4 Uppföljning 
Denna överenskommelse ska följas upp årligen i samband med att de delregionala 
vårdsamverkansgrupperna lämnar uppföljningsrapport till VVG om Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/avvikelsehantering/
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Uppföljningen ska redovisa genomförda implementeringsåtgärder, följsamhet till överenskommelsen 
och sammanställning av antal SIP och rapporterade avvikelser och tvister. Vid förlängning av 
överenskommelsen ska en mer ingående översyn av överenskommelsen ske 2023, inför att ny 
överenskommelse ska ingås. 

 

5  Gemensamma utvecklingsområden 
 
➢ Säkrare och bättre kommunikationsvägar mellan förskola/skola, socialtjänsten och VGR:s 

vårdenheter när det gäller barn och unga som vårdas utanför hemmet. Möjligheten att 

använda SAMSA bör fortsätta utvecklas för att alla parter ska ha tillgång till systemet, även 

skolan. SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård 

och kommuner i Västra Götaland. 

➢ Se över och vid behov öka möjligheterna till ytterligare regional samordning samt stärka 

samverkan på en strukturell nivå mellan förskola/skola, socialtjänst och regionen på 

delregional/regional nivå. 

➢ Utreda förutsättningarna för samverkan kring upphandling av HVB-platser enligt 

Överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 

personer med missbruk, avsnitt 5, och i samband därmed tydliggöra parternas ansvar för 

HSL-insatser i samband med placeringar. 

➢ Utarbeta en standard för läkarundersökning inför LVU.  

➢ Utarbeta rutiner för SiS, VGR och kommunerna för att klargöra ansvaret för 

hälsoundersökningar och hälso- och sjukvårdsinsatser samt samverkan för obruten 

skolgång för ungdomar som är placerade på SiS- institutioner.  
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Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-
2022  

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att för sin del ställa sig bakom samt 

rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till förlängning 

av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till förlängning av 

Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022. Västkoms 

styrelse rekommenderade samtidigt kommunalförbunden att rekommendera 

medlemskommunerna att ta beslut om handlingsplanen. Handlingsplanen togs 

fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) 

inom ramen för vårdsamverkan. Den syftar bland annat till att stärka kommuner 

och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta för att 

minska den psykiska ohälsan. 

Beslutsunderlag 

• TU Västkom 2020-11-24 

• Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 

 

 

Helena Söderbäck          Gunnel Rydberg 

Förbundsdirektör          Förbundssekreterare 

 

 

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 

 

 

 



 
2020-11-24 
Tjänsteutlåtande 
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom  
 
 

 

Till VästKoms styrelse 

Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 

 

Förslag till ställningstagande 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan 
psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022 samt rekommenderar 
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om 
handlingsplanen. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan huvudmännen på 
länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag 
som lämnats. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för 
psykisk hälsa för åren 2018–2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra 
Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i 
Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan. 
 

Handlingsplanen syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med att 

främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta för att minska den psykiska ohälsan.  

 
2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete och 
handlingsplanen föreslås därför förlängas t o m 2022.  Den länsgemensamma 
styrgruppen för handlingsplan psykisk hälsa ställde sig den 15 oktober bakom en 
förlängning av handlingsplanen med mindre revideringar. Bedömningen var att målen är 
fortsatt aktuella och det är nu arbetet börjar göra skillnad. 
 
Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta ljus på områden 
där vi i Västra Götaland vill bli bättre. Handlingsplanen skapar en grund för att utveckla 
våra gemensamma insatser med tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god 
samverkan. 

 
För att undvika glapp i samverkan och säkerställa att det finns gemensamma mål och 
strategier efter 2022 behöver ett parallellt arbete med att utarbeta en handlingsplan för 
2023 och framåt påbörjas.  
 

Ann-Charlotte Järnström   Anneli Assmundson Bjerde 

 
 
VD     Chef välfärdsutveckling 
VästKom    VästKom  
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Innehåll

Bakgrund
År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) överenskommelsen “Stöd 
till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 
Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka 
kommuner och regioner i arbetet med att främja 
psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska 
den psykiska ohälsan. Huvudmännen får ekonomiskt 
stöd för att stärka och utveckla sina insatser inom 
området och för det gemensamma arbetet att ta 
fram regionala handlingsplaner.

Denna handlingsplan är gemensam för  Västra 
Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via 
kommunalförbunden och  VästKom samt Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och  Västra 
Götaland (NSPHiG). Den gemensamma arenan är 
vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

Förlängd handlingsplan

Uppföljning av handlingsplanen 2019 visade att målen 
fortfarande är aktuella. Därför har den länsgemensamma 
styrgruppen rekommenderat huvudmännen att förlänga 
handlingsplanen till och med 2022. 

Uppdraget för delregional vårdsamverkan att realisera 
handlingsplanen utifrån delregionala strategier och 
prioriteringar fortsätter som tidigare.

Förändringarna
Sex indikatorer har tillkommit. De nya indikatorerna 
är markerade i i dokumentet med “NY!”. Några av 
de länsgemensamma aktiviteterna har slutförts vilket 
framgår under respektive aktivitet. 

Tre indikatorer har utgått: Antal personer med missbruk 
och/eller beroende utskrivna enligt LVM, Undvikbara 
slutenvårdstillfällen och Standardiserade bedömningsmetoder 
för föräldraförmåga. 

Förlängd! 
Med mindre justeringar

www.vardsamverkan.se/ 
handlingsplanpsykiskhalsa
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Vi sätter ljus på skavet
Den mänskliga rättigheten till bästa uppnåeliga fysiska 
och psykiska hälsa gäller för alla människor som bor, 
verkar och vistas i  Västra Götaland. Samverkan över 
organisatoriska gränser med människan i centrum, är en 
förutsättning för att uppnå detta. 

Anställda och politiker inom regionens alla delar och 
i alla kommuner gör sitt bästa – det tas fram planer, 
det satsas, det följs upp och det utvecklas.  Var och 
en för sig går det ganska bra, ibland riktigt bra, men i 
mötet oss emellan skaver det ibland. De organisatoriska 
gränserna blir hinder och det är svårt att se förbi 
dem för att istället se till den enskildes behov.  Vi vet 
dessutom ofta väl var det skaver och det skiljer sig inte 

åt om vi befinner oss i stora Göteborg, i något mindre 
Skövde eller i lilla Dals-Ed. I arbetet med att ta fram 
handlingsplanen har vi lagt mycket tid på att identifiera 
och sätta ljus på områden där det skaver extra mycket, 
där vi alla vill åt samma håll, där alla måste bidra och 
göra det samtidigt. 

Syfte med handlingsplanen
Med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer 
för uppföljning vill vi sätta ljus på frågor där vi vill bli 
bättre i hela Västra Götaland. Handlingsplanen skapar en 
grund för att utveckla våra gemensamma insatser med 
tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god 
samverkan.

Process för framtagande 
Organisation
Att i en handlingsplan formulera sig tillsammans så
att alla nivåer – regionalt, delregionalt och lokalt –
strävar åt samma håll ställer krav på gemensamma
strukturer. På strategisk övergripande nivå mellan de
49 kommunerna och Västra Götalandsregionen finns
sedan 2012 en struktur för ledning i samverkan. 

År 2017 förändrades sammansättningen och 
gruppen benämns nu Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG). Deltagare i VVG är en representant från 
varje huvudman (kommun och region) utsedda via 
delregional vårdsamverkan. Uppdraget är att identifiera 
gemensamma behov, utgöra stöd för kunskapsutveckling, 
stödja samordning och skapa förutsättningar för länets 
utveckling inom välfärdsområdet.

Sedan hösten 2016 finns en särskild styrgrupp för
handlingsplanen för psykisk hälsa. Styrgruppen ska följa
utvecklingen och genomförandet av handlingsplanens
delar och ansvara för återrapportering såväl till VVG
som till de delregionala vårdsamverkansorganisationerna.
I styrgruppen finns representanter från de sex
vårdsamverkansområdena från specialistpsykiatri,
primärvård och kommun. I styrgruppen ingår även
NSPHiG och representant från VGR:s avdelning Social 
hållbarhet. Styrgruppen leds av representanter från 
VästKom och VGR:s koncernstab hälso- och sjukvård.

Arbetet med prioritering av mål har skett på bred
front med deltagande tjänstemän från kommun och
region från samtliga vårdsamverkansområden i syfte
att skapa delaktighet och förankring i det arbete som
ska göras. Dialoger har förts med samarbetspartners,
brukarföreträdare, representanter från HBTQ-
communityt och nationella minoriteter.

Fokusområden 
Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa 
pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga. Dessa 
anges även i den nationella överenskommelsen och 
sammanfattar olika delar inom områden som är viktiga 
att fokusera på utifrån befolkningens behov för främja 
psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda 
effektiva insatser till de som drabbats. 

De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet 
med framtagandet av handlingsplanens mål och 
målsättningen har varit att formulera minst ett mål för 
varje fokusområde.

 Förbyggande och främjande arbete 

 Tillgängliga tidiga insatser

 Enskildas delaktighet och rättigheter

 Utsatta grupper

 Ledning, styrning och organisation
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Genomförande  
Delregional vårdsamverkan har ansvar för genomförande 
av de mål som är definierade i handlingsplanen. Det 
ska beskrivas i en genomförandeplan med delregionala 
och/eller lokala aktiviteter för att nå målen. En 
delregional genomförandeplan möjliggör anpassningar 
till de geografiska och befolkningsmässiga skillnader 
som finns i länet och hur arbete ska ske tillsammans 
med t ex privata vårdgivare, samarbetspartners och 
brukarföreträdare på lokal nivå. 

Länsgemensamma aktiviteter kommer ske inom ramen 
för några av målen.

Uppföljning
Styrgruppen ansvarar för uppföljning av handlingsplanen. 
För att följa handlingsplanens 15 mål över tid har 
uppföljningsindikatorer valts ut. Målsättningen är att 
indikatorerna ska göra det möjligt att jämföra processer 
och resultat, och därigenom stimulera och initiera 
förbättringsarbete.

Till stöd för arbetet med uppföljning finns en
användarmanual och ett excel-ark för
baslinjemätning. Dessa finns att hämta på
www.vardsamverkan.se. Här publiceras också 
resultatet av de årliga uppföljningarna. 

Regionens 
verksamheter

 

 

Kommunerna i 
Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Delregional vårdsamverkan

Styrgrupp  
Psykisk hälsa

Samverkan för psykisk hälsa i Västra Götaland
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1. Förbyggande och främjande arbete 

2. Tillgängliga tidiga insatser

Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen.
• Antal suicidförsök i befolkningen.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensam aktivitet
• Länsgemensam handlingsplan för 

suicidprevention ska tas fram i enlighet 
med Folkhälsomyndighetens uppdrag.

 Framtagen 2020: Det goda livet i 
Västra Götaland – Handlingsplan för 
suicidprevention 2020-2025.

Nollvision om suicid i Västra Götaland

Äldre personer med psykisk ohälsa ska få 
rätt vård och stöd

Mål 
1.1

Varje år tar cirka 200 personer i Västra Götaland sitt eget liv. 
Bakom varje fullbordat suicid går det tio allvarliga försök och 
bakom statistiken döljer sig psykisk ohälsa som kan förebyggas 
genom samverkan över verksamhetsgränser. Det kan handla om 
att tidigt uppmärksamma varningssignaler, identifiera, ge stöd 
och behandling till grupper i särskilt utsatta situationer och att 
utbilda personal. Ingen i Västra Götaland ska behöva se suicid 
som en utväg.

Indikatorer
• Aktuella rutiner för samordning inom 

äldreomsorgen.
• Förskrivning av antidepressiva läkemedel i 

befolkningen.
• NY! Andel äldre med äldreomsorg som 

har besvär av ängslan, oro eller ångest.

Mål  
2.1 

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och 
psykiska sjukdomar. Depression och ångest är vanligt hos äldre 
personer och cirka en femtedel av den äldre befolkningen 
lider av psykisk ohälsa, vilket gör att vi kan tala om det som 
ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa är dock inte en del av det 
naturliga åldrandet och äldre är i behov av evidensbaserade 
insatser precis som alla andra åldersgrupper. Social gemenskap, 
fysisk aktivitet och bra matvanor kan förebygga ohälsa. Psykisk 
ohälsa bland äldre behöver uppmärksammas för att fler ska få 
rätt vård, stöd och behandling.

Fokusområden och mål för vuxna
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Personer som har behov av samordnade 
insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen.
• Uppföljning av SIP i befolkningen.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Vid behov revidera den länsgemensamma 

riktlinjen och stödmaterialet för SIP. 
 Revidering genomförd 2020.

• Från länsgemensam styrgrupp för handlingsplan 
psykisk hälsa framföra vikten av digitalt stöd för 
SIP till Styrgrupp IT i  Väst (SITIV). 

 Digital SIP finns i IT-stödet SAMSA.
• Uppdra åt brukarorganisationer att följa arbetet 

med SIP – hur blir det för den enskilde?
 Rapport framtagen: “Jag lever mitt liv mellan 

stuprören” Brukarrevision av Samordnad 
Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och 
region ska upprätta en samordnad individuell plan 
(SIP) när en person har behov av insatser från båda 
huvudmännen. En SIP säkerställer att den enskilde får 
sina behov tillgodosedda när flera aktörer ansvarar 
för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående 
delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård och socialtjänst och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning 
mellan verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska vara delaktiga  
i utvecklingsarbete

Indikatorer
• Systematiskt samarbete med 

brukarorganisationer.

Mål  
3.2 

Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara för att 
kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Delaktighet 
i sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet och en 
hälsofrämjande faktor. Inflytandet behövs på lokal, delregional, 
regional och nationell nivå och varje insats behöver 
betraktas ur den enskildes perspektiv. De som berörs av 
insatser ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka 
verksamhetsutveckling och definiera vad god kvalitet är. 

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip
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Personer med missbruk, psykisk ohälsa 
och/eller komplex problematik ska få 
integrerade insatser

Mål  
4.2

5. Ledning, styrning och organisation

Invånare ska få tillgång till evidensbaserade 
metoder inom vård, stöd och behandling 

Indikatorer
• Standardiserade bedömningsmetoder 

inom missbruk- och beroendeverksamhet.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av alkoholmissbruk.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av drogmissbruk.
• Ny! Rekommenderad behandling vid 

psykiatriskt tillstånd.

Länsgemensam aktivitet
• Inrättande av regionalt resurscentra för 

psykisk hälsa.

Mål  
5.1

Evidens innebär bästa sammantagna vetenskapliga stöd 
och bevis om insatsers effekt. Det är en utmaning för 
verksamheterna att dra nytta av vetenskap och kunskap som 
finns och systematiskt tillämpa den. Samtidigt är det av yttersta 
vikt att främja spridningen av evidensbaserade metoder 
och bromsa användningen av ineffektiva metoder och rent 
av skadliga insatser. Det gäller att hushålla med resurserna 
genom att satsa på de metoder som gör störst nytta. Det 
finns nationella riktlinjer för målgrupper som är gemensamma 
för huvudmännen och som ger rekommendationer om vilka 
behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och 
omsorg bör satsa på. 

Indikatorer
• Case management till personer med psykisk 

sjukdom.
• Aktuella rutiner för samordning inom 

socialtjänsten.

Länsgemensam aktivitet
• Uppföljning av delregionala/lokala 

tillämpningar av “Överenskommelse om 
samarbete mellan  Västra Götalandsregionen 
och kommunerna i  Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk”. 

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som upplevs som en 
väl fungerande helhet. Det är viktigt att personer med två eller 
flera sjukdomstillstånd samtidigt (samsjuklighet) får vård och 
behandling parallellt och samordnat.  Vård- och stödinsatser från 
olika aktörer i kommun och region kan också behöva integreras 
för att möta den enskildes behov. Insatserna ska syfta till att 
förhindra utveckling av allvarliga tillstånd och ytterst bidrar till 
undvika slutenvård.

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt 
bemötande i kontakterna med kommunerna och 
regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.
• Ny! Andel äldre med äldreomsorg som 

uppger att de brukar bli bra bemötta av 
personalen.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal ska få 
ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a minoritetsstress 
och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras till att personer 
bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell läggning, 
könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen om mänskliga 
rättigheter, normativt bemötande och hur det påverkar individer i 
enskilda möten ska också öka.
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Alla elever ska lämna grund- och 
gymnasieskolan med godkända betyg

Indikatorer
• Andel elever som fullföljt 

gymnasieutbildningen inom tre år.
• Andel elever utan godkända betyg från åk 9.
• Andel elever med betydande frånvaro från 

skolan.

Mål 
1.2

Att klara godkänt resultat i skolan är en stark faktor för god hälsa 
senare i livet. En fjärdedel av varje årskull går inte ut gymnasiet 
i  Västra Götaland idag. Samtidigt är det en viktig förutsättning 
att ha gymnasiekompetens för att kunna leva ett självständigt liv. 
Elever med hög frånvaro måste uppmärksammas tidigt och ges 
det stöd de behöver för att närvara i skolan. Det är viktigt att 
utveckla närvarofrämjande åtgärder och arbetssätt i samverkan. 

Fokusområden och mål för barn och unga

1. Förbyggande och främjande arbete 

Indikatorer
• Manualbaserad insats för föräldrastöd.
• Ny! Föräldraprogram om alkohol och 

droger i grundskolan.

Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets 
hela uppväxt 

Mål 
1.1

Föräldrar är viktiga i varje barns liv. De påverkar förutsättningarna 
för barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling i stort. 
Därför är det viktigt att ge föräldrar och vårdnadshavare stöd 
utifrån sina och barnens behov när det behövs.  Det kan gälla 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller föräldrar med 
psykisk ohälsa och/eller missbruk. Verksamheter som arbetar 
med barn och som möter föräldrar behöver kunna erbjuda 
föräldrarna anpassat stöd under barnets hela uppväxt, 0-18 år. 
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2. Tillgängliga tidiga insatser 

Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt 
insatser i rätt tid

Förebygga och uppmärksamma bruk av 
alkohol och narkotika bland unga 

Indikatorer
• Barn och unga med psykiatrisk diagnos 

som vårdats i slutenvård.
• Standardiserade bedömningsmetoder 

för utredning av missbruk.
• Ny! Andel barn och unga som får en 

första bedömning vid BUP inom 30 
dagar. 

• Ny! Andel barn och unga som fått 
bedömning och vård för psykisk 
ohälsa/sjukdom på en vårdcentral.

Indikatorer
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i åk 9.
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i gymnasiet år 2.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i åk 9.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i gymnasiet år 2.

Länsgemensam aktivitet
• Sammanställa kunskap och ta fram 

ett regionalt inriktningsdokument 
för integrerade verksamheter/
mottagningar för unga.

 Framtaget 2020: Länsgemensamt 
inriktningsdokument för regionen 
och kommunerna i Västra Götaland 
för Organiserat integrerat arbete för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk 
och beroende.

Mål  
2.1 

Mål  
2.2 

Att tidigt identifiera psykisk ohälsa hos barn och unga kan förhindra 
utveckling av allvarliga problem. Det som ofta benämns som “första 
linjen” är de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först 
ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp när ett barn 
har problem eller mår dåligt. Barn och föräldrar ska veta vart de ska 
vända sig. Därför behöver första linjen för barn och ungas psykiska 
hälsa vara definierad och känd. En bra första linje är tillgänglig, utgår 
från barnets bästa och sätter barn och familj i centrum. Den hjälper 
barn och unga genom att kunna identifiera problem, behandla lindriga 
problem, remittera vidare när det behövs och säkerställa att alla barn 
och unga får tidig och högkvalitativ hjälp.

Bruk av alkohol och narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. För att ge goda förutsättningar för ett gott 
vuxenblivande behöver missbruk tidigt uppmärksammas. Missbruk hos 
unga samspelar ofta med psykiska och sociala faktorer som påverkar 
missbruket och samsjukligheten är ofta hög. Det finns samband med 
individers livsvillkor och sociala sammanhang. Särskilt sårbara och 
viktiga att uppmärksamma är t ex hbtq-personer, ensamkommande/
nyanlända och barn till föräldrar med eget missbruk eller psykisk 
ohälsa. Det är viktigt att samordna insatser för unga som har kontakt 
med flera myndigheter och behandlingsverksamheter. I samverkan 
behöver kommun och hälso- och sjukvård utveckla former för att 
tidigt identifiera dessa unga. 
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip

Barn och unga som har behov av 
samordnade insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen 0-20 år. 
• Uppföljning av SIP i befolkningen 0-20 år.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Revidering av  Västbus riktlinjer och 

stödmaterial.
 Överenskommelse om samverkan för 

barn och ungas hälsa fastställs 2020.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och region 
ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en 
person har behov av insatser från båda huvudmännen. 
I  Västra Götaland finns från 2020 en överenskommelse 
om samverkan för barn och ungas hälsa. I den har tidigare 
Västbus riktlinjer inarbetats. En SIP gör den enskilde och 
närstående delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och skola och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning mellan 
verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i 
utvecklingsarbete

Indikator
• Systematiskt samarbete med brukarorganisationer.Mål  

3.2 

Barns och ungas egna upplevelser behöver tas tillvara för 
att kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Barn 
har rätt till delaktighet i alla frågor som berör dem enligt 
FN:s konvention om barnets rättigheter. Inflytandet behövs 
på lokal, delregional, regional och nationell nivå och varje 
insats behöver betraktas från barnets perspektiv. Barn, unga 
och deras vårdnadshavare ska i så hög utsträckning som 
möjligt kunna påverka verksamhetsutveckling och definiera 
vad god kvalitet är. 
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5. Ledning, styrning och organisation

Nollvision om suicid i Västra Götaland
Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen 0-19 år.
• Antal suicidförsök i befolkningen 0-19 år.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensamma aktiviteter
• Länsgemensam handlingsplan för suicidpreven-

tion ska tas fram i enlighet med Folkhälsomyn-
dighetens uppdrag.

Framtagen 2020:  Det goda livet i Västra  
Götaland - Handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025.

• Tillgängliggöra nationellt webbaserat verktyg 
(SPISS).

Mål  
5.1

I flera undersökningar uppger upp till åtta procent av flickorna 
och fyra procent av pojkarna att de någon gång försökt ta sitt 
liv. I  Västra Götaland sker i genomsnitt åtta till nio suicid per 
år i åldersgruppen 15-19 år. Bakom varje fullbordat suicid går 
det tio allvarliga försök och bakom statistiken döljer sig psykisk 
ohälsa som är viktig att uppmärksamma. Unga personer med 
förhöjd suicidrisk ska identifieras och erbjudas rätt hjälp i tid 
så att de inte försöker ta sitt liv. Detta sker genom utvecklad 
samverkan och samsyn mellan olika aktörer. Ingen i  Västra 
Götaland ska behöva se suicid som en utväg. 

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva 
negativt bemötande i kontakterna med 
kommunerna och regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal 
ska få ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a 
minoritetsstress och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras 
till att personer bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell 
läggning, könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen 
om mänskliga rättigheter, normativt bemötande och hur det 
påverkar unga i enskilda möten ska också öka.
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GR:s remissvar på VästKoms 
verksamhetsplan 2021-2023 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås godkänna föreliggande förslag till GR:s remissvar 

gällande VästKoms verksamhetsplan 2021-2023. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås justera denna protokollsparagraf omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 

VästKoms kansli har på uppdrag av VästKoms styrelsen tagit fram ett förslag till 

Verksamhetsplan 2021-2023. Planen har skickats till förbunden på remiss och sista 

svarsdag är 2021-01-26. GR ställer sig i huvudsak bakom förslaget till VästKoms 

verksamhetsplan 2021-2023, men anser att planen behöver i vissa avseenden 

förtydligas gällande VästKoms uppdrag och verksamhet samt utvärdering och 

uppföljning av mål och aktiviteter. GR menar att överlag bör det förtydligas att 

VästKom arbetar på kommunalförbundens uppdrag i prioriterade 

länsgemensamma samverkansfrågor mellan kommun och region/andra aktörer. 

Det saknas också generellt sett beskrivning av hur mål och aktiviteter i 

verksamhetsplanen 2021-2023 ska följas upp och utvärderas. Det är angeläget att 

en sådan utvärdering/uppföljning görs inför framtagande av nästkommande 

verksamhetsplan. I övrigt lämnar GR förslag på förtydliganden och tillägg i 

avsnitten gällande Verksamhet och uppdrag, Hälsa, vård och omsorg, Digitalisering 

samt Samverkanslandskapet.  

Beslutsunderlag 

• Remissversion VästKoms verksamhetsplan 2021-2021 

• TU VästKoms Verksamhetssplan 2021-2023 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

VästKoms kansli har på uppdrag av VästKoms styrelsen tagit fram ett förslag till 

Verksamhetsplan 2021-2023. Planen har skickats till förbunden på remiss och sista 

svarsdag är 2021-01-26. Beslut om Verksamhetsplanen tas i VästKom 

Arbetsutskott 26 februari och på styrelsemötet 9 mars 2021. Det är viktigt att 

planen förankras och att kommunalförbunden får ge sin syn på prioriteringar och 

innehåll. Det är också viktigt att planen blir känd och förankrad hos 

kommunalförbundens medarbetare eftersom flera ingår i arbetsgrupper och 

nätverk tillsammans med VästKom för att arbeta med aktiviteter i planen. GR:s 

synpunkter har inhämtats genom berörda chefer och medarbetare på förbundet. 

Bedömning 

https://www.vastkom.se/omvastkom/organisationochstyrning/remissvastkomsverksamhetsplan20212023.4.14ba6b4a175c861d62d319a5.html
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GR ställer sig i huvudsak bakom förslaget till VästKoms verksamhetsplan 2021-

2023, men vill framföra några synpunkter som redovisas nedan. GR anser att det är 

angeläget att se över verksamhetsplanen i sin helhet när det gäller hur relationen 

mellan lokal, delregional och regional nivå beskrivs. GR menar att överlag bör det 

förtydligas att VästKom arbetar på kommunalförbundens uppdrag i prioriterade 

länsgemensamma samverkansfrågor mellan kommun och region/andra aktörer. 

Det saknas också en beskrivning av hur mål och aktiviteter i verksamhetsplanen 

2021–2023 sammantaget ska följas upp och utvärderas. Det är angeläget att en 

sådan utvärdering/uppföljning görs inför framtagande av nästkommande 

verksamhetsplan. En annan generell synpunkt genom dokumentet är att 

förkortningar bör undvikas, till exempel bör överenskommelser, avtal och 

organisationer benämnas korrekt för ökad tydlighet.  

 

Mer konkret önskar GR följande förtydliganden och tillägg görs: 

• Under rubriken Verksamhetsidé (s 3) bör förtydligas att VästKom 

visserligen företräder och samordnar de 49 kommunernas intressen, men 

att detta görs på uppdrag av de fyra kommunalförbundens intressen i 

länsgemensamma prioriterade frågor. 

• Under rubriken Uppdrag (s 4, första punkten) bör det framgå att VästKom 

arbetar på uppdrag av de fyra kommunalförbunden som i sin tur samlar de 

49 kommunerna i Västra Götaland, istället för att beskrivas som en 

sammanslutning. Ett tillägg bör också göras (sista punkten) om att det 

handlar om de i verksamhetsplanen prioriterade länsgemensamma 

frågorna. Det bör också framgå att VästKom verkar på den regionala 

arenan i frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än 

delregionalt eller lokalt. 

• Under rubriken Ledstjärnor (s 6 första punkten) framgår att VästKom 

arbetar genom förbunden för att åstadkomma nytta för invånare. GR 

menar att kommunernas arbetar genom förbunden, som i sin tur arbetar 

genom VästKom för att åstadkomma nytta för kommunerna och i 

förlängningen för invånarna. Ett tillägg bör göras (tredje punkten) om att 

Västkom är kommunalförbundens proaktiva aktör i de i 

verksamhetsplanen prioriterade länsgemensamma frågorna.  

• Under rubriken Hälsa vård och omsorg (s 7, andra stycket) beskrivs 

kommunalförbunden, VästKom och VGR som tre parter. Här bör det 

framgå att VästKom arbetar på kommunalförbundens uppdrag och 

företräder kommunernas intressen prioriterade länsgemensamma frågor. 

• Under rubriken Kunskapsstyrning (s 12) bör det framgå att det 

gemensamma rådet för kunskapsstyrning är intermistiskt och ska 

utvärderas inför ställningstagande om en fortsättning eller justering av 

uppdraget. Denna utvärdering bör ske redan 2021 och inte 2022 som anges 

i planen. 

• Under rubriken Kunskapsstyrning (s 7, fjärde stycket) framgår att stöd till 

kommunerna för kunskapsstyrning som specifikt avser socialtjänst 
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ansvarar kommunalförbunden för. GR anser att denna avgränsning är 

både nödvändig och angelägen. GR menar att VästKom ska agera på 

uppdrag från förbunden i länsgemensamma samverkansfrågor mellan 

kommun och region/andra aktörer, och inte i rena kommunala 

samverkansfrågor. En förutsättning för detta är att ärendehanteringen 

tydliggörs, se förslag enligt bild 1. 

Ledningsrådet, som hänvisas till i bild 1,  utgörs av förbundsdirektörerna i 

de fyra kommunalförbunden samt VD för VästKom. 

• GR önskar att avsnittet om VästKoms verksamhet inom området 

digitalisering (s 22-23) förtydligas gällande mål och aktiviteter. Inom 

övriga områden beskrivs på ett tydligt sätt fokusområden och aktiviteter 

för 2021-2023. Detta saknas överlag i avsnittet om digitalisering. Vad 

innebär till exempel att VästKom ska tillsammans med 

kommunalförbunden stödja kommunerna i arbetet med digitalisering som 

möjliggörare? Särskilt fokus ska vara på frågor med regional/nationell 

samverkanspart?  

• Under rubriken Samverkanslandskap (s 25, sista stycket) anser GR att 

följande mening för förtydligas: Under perioden har VästKom fått ett 

uppdrag, att tillsammans med VGR utvärdera och anpassa landskapet till 

nya förutsättningar. Vilket uppdrag är det som avses? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Söderbäck          Lena Holmlund 

Förbundsdirektör          Avdelningschef  

SKICKAS TILL 

Västkom  

Bild 1. Förslag till ärendehantering.  



 

 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 402 22 GÖTEBORG   Besök: Anders Personsgatan 8 GÖTEBORG 
E-post: info@vastkom.se                     www.vastkom.se 
Org.nr: 858501-2084 

Tjänsteutlåtande 2020-11-12 

Mottagare 
VästKoms styrelse  

 
 

VästKoms verksamhetsplan 2021-2023 - remiss 
Förslag till beslut 

1 Arbetsutskottet beslutar att skicka ”VästKoms Verksamhetsplan 2021-2023, 
remissutgåva” på remiss till kommunalförbunden under nov-jan. Planen beslutas i 
VästKoms AU 26 feb och i styrelsen 9 mars 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 

VästKom kansli har på uppdrag av styrelsen tagit fram ett förslag till Verksamhetsplan 
2021-2023. Planen bifogas i bläddringsbar pdf. 
Remissen genomförs då det är viktigt att planen förankras och att kommunalförbunden 
får ge sin syn på prioriteringar och innehåll. Det är också viktigt att planen blir känd och 
förankrad hos kommunalförbundens medarbetare eftersom flera ingår i arbetsgrupper 
och nätverk tillsammans med VästKom för att arbeta med aktiviteter i planen.  

Process / tidplan för VästKom Verksamhetsplan 2021-2023 
Uppstart Workshop VästKoms team 22 sep 2020 

Avstämning i VästKoms ledningsråd  7 okt 2020 

Förslag remissutgåva till VästKoms AU  6 nov 2020 

Remissperiod , VästKom och 
Kommunalförbunden 

nov 2020 – 12 feb 2021 

Remissat förslag till VästKoms AU 26 feb 2021 

Beslut i VästKoms styrelse  9 mars 2021 

 

 

 

Ann-Charlotte Järnström 

VD, VästKom 
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                       Anmälningsärenden  

Anmälningsärenden 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås anteckna utsända anmälningsärenden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälningsärenden gällande beslut i förbundsstyrelsens presidium och 
styrgrupper samt delegationsbeslut från förbundsdirektören har sammanställts 

enligt nedan.  

FRÅN SAMMANTRÄDE MED PRESIDIET 2020-11-09 

§ 295 Dialogmöte med styrgruppen för social välfärd 

Beslut 

Hälso- och sjukvård blir ett tema på förbundsstyrelsens sammanträde 27 november 

samt föreslås återkomma som tema i samband med styrelsekonferensen 2021.  

§ 296 Val av nya ledamöter i Stiftelsen Korsvägen  

Beslut 

Valberedningen får i uppdrag att till Stiftelsen Korsvägens nästa årsstämma ta fram 

förslag på nya representanter från GR till Stiftelsen utifrån förbundsstyrelsens 

krets. 

§ 313 Gryning Vård AB– fortsatt process   

Beslut 

Förbundsdirektören får i uppdrag att återkomma till presidiet med en redovisning 

av hur kommunerna nyttjar Grynings tjänster idag och en nulägesbild av vilka 

behov kommunerna ser av Grynings tjänster framgent. 

§ 314 Utredning politisk organisation – fortsatt process   

Beslut 

Föreslagen arbetsprocess inför strategidagen 19 mars godkänns. 

FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRGRUPPEN FÖR MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 

2020-11-06 

§ 71. Fokusområden 2021  

Beslut  

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår förbundsstyrelsen att arbeta in 

föreliggande förslag till fokusområden i plan och detaljbudget 2021.  

FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRGRUPPEN FÖR SOCIAL VÄLFÄRD 2020-11-05 
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§ 88 Remissvar Hållbar socialtjänst SoU 2020:47  

Beslut  

Styrgruppens dialog antecknas som medskick inför framtagande av remissvar. 

Synpunkter kan skickas till Sara.Nordenhielm@goteborgsregionen.se innan 13 nov. 

Styrgruppen ger i uppdrag till presidiet att besluta i ärendet.  

FRÅN SAMMANTRÄDE MED UTBILDNINGSGRUPPEN 2020-10-06 

§48. Förslag till fokusområden 2021 för Utbildning  

Utbildningsgruppen beslutade  

att för sin del godkänna förslag till fokusområden 2021 för Utbildning  

§49. Uppdra åt Utbildningsgruppens presidium att fatta beslut om remissvar på 

betänkandet Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av 

gymnasial utbildning  

Utbildningsgruppen beslutade  

att uppdra åt Utbildningsgruppens presidium att fatta beslut om remissvar på 

betänkandet Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av 

gymnasial utbildning, SOU 2020:33  

§50. Uppdra åt Utbildningsgruppens presidium att fatta beslut om remissvar på 

utredningen En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad 

resurstilldelning  

Utbildningsgruppen beslutade att  

uppdra åt Utbildningsgruppens presidium att fatta beslut om remissvar på 

betänkandet En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad 

resurstilldelning, SOU 2020:28  

 

 

Helena Söderbäck        Gunnel Rydberg 

Förbundsdirektör        Förbundssekreterare 
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