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Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås fastställa föreliggande delårsrapport för GR per
april 2021.

Sammanfattning av ärendet
Till förbundsstyrelsen har förslag till delårsrapport per april 2021 överlämnats.
GR redovisar ett resultat per april 2021 på -4 882 tkr med en omsättning på
99 185 tkr, vilket även är en ackumulerad negativ avvikelse mot periodiserad
budget på 4 032 tkr. Pandemin påverkar fortsatt GR:s verksamhet men den
negativa budgetavvikelsen är i första hand hänförlig till periodiseringen av
budgeten för det pågående och omfattande utvecklingsarbetet som pågår under
våren i syfte att höja funktionalitet och säkerhet i vårt gemensamma gymnasieantagningssystem INDRA.
Fem av GR:s sju fastställda mål kopplade till god ekonomisk hushållning är
uppfyllda så här långt in i verksamhetsåret. Årsprognosen om helårsresultatet
2020 beräknas till -4 500 tkr vilket överensstämmer mot den av förbundsstyrelsen fastställda budgeten för innevarande år.
Den sammanställda redovisningen för GR och dotterbolagen visar ett resultat
för perioden på -2 314 tkr (-12 527 tkr) med en omsättning på 190 718 tkr.
Beträffande verksamheten tar delårsrapporten per april endast upp
avvikelser från plan och detaljbudget 2021. Planen innehåller 11 fokusområden
som särskilt ska följas upp och analyseras under året, kopplat till de sex olika
utmaningarna i den strategiska inriktningen 2020–2023. Aprilrapporten
innehåller även en särskild lägesrapport kring kompetensförsörjningsarbetet.
Uppföljningen och analysen fördjupas och utvecklas i delårsrapporten för
augusti och därefter i årsredovisningen.
GR:s delårsrapport per april 2021 revideras inte av GR:s revisorer, EY.

Beslutsunderlag
Delårsrapport för GR per april 2021.
Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Bo Andersson
Ekonomichef

Delårsrapport april 2021

1 (1)

GR:s delårsrapport april 2021

Delårsrapport
April 2021

1

GR:s delårsrapport april 2021

Innehåll
Delårsrapport april 2021
Det nya normala....................................................................................... 3
Bedömning av de 11 fokusområdena i Plan och detaljbudget 2021..... 5
Kompetensförsörjning i fokus ................................................................ 7
Övrig uppföljning.................................................................................... 12

Delårsbokslut april 2021
GR-koncernen......................................................................................... 13
Omsättning och resultat........................................................................ 14
GR – omsättning, resultat och kostnader............................................ 15
Balansposter.......................................................................................... 17
Medarbetare........................................................................................... 17
GR:s interna miljöarbete........................................................................ 18
Målavstämning god ekonomisk hushållning........................................ 20
Resultaträkning......................................................................................22
Kassaflödesanalys................................................................................22
Balansräkning........................................................................................ 23
Noter....................................................................................................... 24
Upplysningar om redovisningsprinciper .............................................. 26

2

GR:s delårsrapport april 2021

Delårsrapport april 2021
Det nya normala
Efter de första fyra månaderna av år 2021 är förbundets verksamhet fortfarande
starkt präglad av coronapandemin. Vi har fortsatt att ställa om och anpassa verksamheten till kommunernas behov, med arbete, utbildningar, konferenser och mässor på
distans samt omfördelning av resurser med målet att ha en ekonomi i balans. De få
möten och arrangemang som genomförts fysiskt har anpassats utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter, bland annat med ett begränsat antal deltagare och gott
om utrymme i konferensrummen.
Samtidigt börjar GR nu planera för en verksamhet anpassad efter de möjligheter som vaccinationen av befolkningen medför. Det utgör grunden för återstarten. Vilka erfarenheter tar vi med
oss när vi ska öppna upp vårt samhälle igen? Vad är det vi vill lämna bakom oss? Att återgå till
det ”nya normala” kräver både kunskap, reflektion och avstämningar i olika sammanhang. Det
bör alla ägna vi oss åt som en del av förberedelserna för återstarten.
GR är en arena för samverkan mellan medlemskommunerna men samarbetar också med många
andra samhällsbärande aktörer på kommunal, regional och statlig nivå, inom offentlig sektor,
akademi och näringsliv. När det gäller näringslivsfrågor och besöksnäring samverkar GR med
Business Region Göteborg (BRG) och Göteborg & Co, inom ramen för våra samverkansavtal. Planering för en återstart av samhället efter pandemin har varit central i detta samarbete. Samverkan
med Västra Götalandsregionen (VGR), Västkom och övriga kommunalförbund har under årets
första månader varit fortsatt stark inom områden som hälso- och sjukvård, hållbar utveckling
samt kollektivtrafik. Under perioden har samverkan mellan kommun och region förstärkts genom
ett intensivt gemensamt arbete för att möta utmaningarna som pandemin har inneburit. GR har
tagit en aktiv roll för att stärka befintliga samverkansstrukturer kring exempelvis smittskydd och
vårdhygien samt vårdsamverkan (VVG). På utbildningsområdet samverkar GR på nationell nivå
med bland annat Skolverket och Sveriges kommuner och landsting (SKR). Ett samarbete från
2020 som fortsatt under början av 2021 är det gemensamma arbetet tillsammans med bland
annat Skolverket, SKR och RISE kring Skolahemma.se. Skolahemma.se är en plats för dem som
arbetar inom det svenska skolväsendet där man kan få tillgång till planeringsstöd, inspiration
och kunskap kopplat till utbildning under coronapandemin.
Inom förbundet hanteras just nu flera olika infrastrukturfrågor. Det pågår ett intensivt arbete
med revidering av både nationell och regional transportinfrastrukturplan. Arbetet sker i tät
dialog med medlemskommunerna, övriga kommunalförbund i Västra Götaland samt Västra
Götalandsregionen.
I det fortsatta uppföljningsarbetet under år 2021 kommer GR även att beakta den gemensamma regionala utvecklingsstrategin som tagits fram i Västra Götaland – RUS 2030. Den beskriver övergripande mål för vad flera aktörer tillsammans ska uppnå till 2030. Det finns många
kopplingar till GR:s fokusområden i RUS:en. Det gäller långsiktiga prioriteringar som att bygga
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kompetens och öka inkluderingen samt kraftsamlingar som fullföljda studier, digitalisering och
cirkulära affärsmodeller. Utmaningen att möta klimatförändringarna står högt upp på agendan.
Inom ramen för Västra Götalandsregionens arbete med Klimat 2030 har samtliga kommuner
inom GR antagit olika klimatlöften. GR samordnar och växlar upp arbetet med hjälp av särskild
finansiering från VGR.
Under kommande rapportering under året kommer GR också att sträva efter att beskriva de
11 fokusområdenas koppling till de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Delårsrapporten per april redovisar endast status och eventuella avvikelser från plan och detaljbudget 2021 för de 11 fokusområden som särskilt ska följas upp under året. Utöver fokusområdena följer vi ytterligare ett antal verksamheter och några av dessa kommenteras också längre
fram i rapporten. Rapporten innehåller även en lägesrapport kring kompetensförsörjningsarbetet
inom förbundet, ett område som kommer att vara i särskilt fokus i all vår rapportering i årets
uppföljningsarbete.
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Bedömning av de 11 fokusområdena i Plan och
detaljbudget 2021
Den här delårsrapporten för april tar upp avvikelser från Plan och detaljbudget 2021.
Planen innehåller 11 fokusområden som särskilt ska följas upp och analyseras under
året. Fokusområdena är kopplade till de sex utmaningarna i Strategisk inriktning
2020–2023.

Följer plan

Avvikelse

Fysisk planering
Fokusområde

Bedömning Kommentar

Profilering av storstads
regionen

Utbildning och kompetensförsörjning
Fokusområde

Bedömning Kommentar

Kompetensförsörjning
inom offentlig sektor och
näringsliv
Fullföljda studier för alla
elever

Digital transformation
Fokusområde

Bedömning Kommentar

Ökad digital kunskap hos
politiker, chefer och medarbetare
Förskolans och skolans
digitalisering
Införandet av Framtidens
vårdinformationsmiljö

Delaktigheten från kommunerna i förberedandet inför införandet av FVM är stor och löper på enligt plan. Programmet har av
olika skäl inte kommit så långt som planerat, sett till vad som
behöver vara klart inför det första införandet (etapp 1) av Millennium våren 2022. Tidplanen ses nu över.
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Social sammanhållning och trygghet
Fokusområde

Bedömning Kommentar

Kunskapsbaserat arbete
för att stärka ungas hälsa
Kommunal hälso- och
sjukvård, med fokus på
nära vård
Personer som står långt
ifrån arbetsmarknaden
samt nyanländas mottagande och etablering

Klimat och miljö
Fokusområde

Bedömning Kommentar

Genomförande av vattenförsörjningsplanen och
avfallsplanen
Genomförande av kraftsamlingen Klimat 2030
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Kompetensförsörjning i fokus
Matchning av kompetens är fortsatt en stor utmaning för regionens arbetsliv, inte
minst på grund av den strukturomvandling som arbetsmarknaden befinner sig i där
arbetsuppgifter förändras och nya kompetenser efterfrågas. Inom många branscher,
såväl privata som offentliga, saknas personal med formell kompetens. Här följer en
lägesrapport med de viktigaste insatser som GR genomfört hittills i år inom fokusområdet Kompetensförsörjning inom offentlig sektor och näringsliv.

Yrkesvux
2021 ser ut att bli ett rekordår gällande yrkesvux. Digitala nya arbetssätt och metoder har utvecklats under pandemin både avseende möten, utbildningar och workshops. Stora delar av dessa
kommer sannolikt att kvarstå efter pandemin. Läget hittills i år gällande antalet ansökningar,
antagna studerande respektive startade utbildningar ser ut som följer:
• Januaristarten: 4355 ansökningar, 859 antagna, 61 utbildningar startade.
• Aprilstarten: 2459 ansökningar, 367 antagna, 26 utbildningar startade
Utbildningarna med språkstöd har i regel högst söktryck.
Vid halvårsskiftet införs nya urvalsregler för komvux. Detta innebär att om antalet sökande
överstiger antalet utbildningsplatser, kommer den person med ”störst behov av utbildning” att
prioriteras. Tidigare var det den person med kort utbildning/svagast ställning på arbetsmarknaden som skulle prioriteras. Denna justering kan komma att innebära nya målgrupper för
komvux, till exempel yrkesbytare. Just nu pågår ett arbete med att ta fram regiongemensamma
prioriteringsregler för antagning. Vuxenutbildningsnätverket förväntas fatta beslut senare under
våren. Det innebär att vi får möjlighet att utveckla vårt utbud och erbjuda fortbildningskurser/
påbyggnadskurser och omställningsutbildningar inom vår samverkan. Några sådana utbildningar
ligger sökbara till augustistarten.
Det finns utmaningar kring arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket bland annat visar sig genom att det är svårt att få ut alla elever i praktik. Här skiljer det sig dock mellan olika branscher.
På initiativ av en strategisk samverkansgrupp mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen
kartläggs nu det utbildningsutbud som planeras inom regionalt yrkesvux och AF:s arbetsmarknadsutbildningar. Kartläggningen ger en bredare och tydligare bild av det utbildningsutbud som
finns inom Göteborgsregionen. Kartläggningen kommer att vara klar under våren 2021. Det blir
ett viktigt verktyg för utbudsplaneringen och dialogen i de branschspecifika kompetensråden.

Göteborgsregionens kompetensråd
Etableringen av Göteborgsregionens övergripande kompetensråd innebär att bättre förutsättningar har skapats för en strukturerad samverkansmodell mellan strategiska aktörer och
organisationer inom regionen kopplat till kompetensförsörjning. Under årets första månader
har GR:s uppdrag handlat om att samordna kompetensrådet samt vidta konkreta åtgärder för
att försörja regionen med kompetens inom olika områden. En konkret kraftfull åtgärd är den
omfattande satsningen på Kompetensnavet som bland annat syftar till att underlätta för kompetensomställningen i arbetslivet.
Kompetensrådet arbetar för
• Effektivare matchning av arbetssökande, befintliga arbetstagare och arbetsgivare
• Förbättrad matchning vad gäller behov, innehåll och leverans av utbildning i alla skol- och
utbildningsformer
• Ökad verkningsgrad genom synergier mellan de olika organisationerna samt även mellan
de olika branschvisa kompetensråden och insatserna
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Det övergripande kompetensrådets samordning är unik bland annat när det gäller att hitta
gemensamma samverkansmodeller och affärsmodeller, att agera som en påverkansfaktor i strategiska frågor som påverkar tillväxten inom GR och att vara en hävstång i den egna organisationens
kompetensförsörjningsarbete.
I Göteborgsregionens övergripande kompetensråd medverkar utöver GR följande deltagande
organisationer och aktörer: Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs
Stad, Business Region Göteborg (BRG), Chalmers tekniska högskola, Företagarna, Göteborgs
Universitet, LO-distriktet i Västsverige, Unionen, Svenskt Näringsliv, Trygghetsrådet, Trygghetsfonden, Västra Götalandsregionen (VGR) och Västsvenska Handelskammaren.

De branschspecifika kompetensråden
Under inledningen av 2021 har arbetet i Göteborgsregionens branschspecifika kompetensråd fortgått. De branschspecifika kompetensråden är en samverkansmodell där arbetsmarknadens parter
och utbildningsanordnare etablerar en strukturerad mötesform. Här kan branschens företrädare
synliggöra sina behov och genomföra aktiviteter som bidrar till bättre kompetensförsörjning med
olika aktörer inom Göteborgsregionen. I ett strategiskt perspektiv kan de branschspecifika kompetensråden genom kraftsamling och fokusering bidra till att skapa kortare beslutsvägar. De kan
även möjliggöra ett systematiskt arbete kring utbudsplanering, medverka till erfarenhetsutbyte,
ta fram underlag, prognoser och analyser samt ge möjlighet att tillsammans hitta nya modeller
och metoder för förbättrad matchning.
Göteborgsregionens branschspecifika kompetensråd är:
• Installationsbranschen
• Besöksnäringen
• Fastighetsbranschen
• Handelsbranschen
• Byggbranschen
• Transportbranschen
Årligen samlar varje råd cirka 40 representanter från branscher/arbetsgivare, utbildningsanordnare och andra relevanta aktörer. Utöver dessa finns branscher hos cirka 6 000 arbetsgivare
och organisationer inom såväl privat som offentlig sektor representerade. Dessutom gynnas uppskattningsvis även 100 lokala organisationer inom de tretton medlemskommunerna av arbetet,
exempelvis företagsorganisationer och utbildningsanordnare som inte sitter i kompetensråden.
Arbetet har bidragit till bland annat fler och bredare yrkesvuxutbildningar samt kompetensutveckling för yrkeslärare. Befintligt anställda inom vissa branscher har fått kompetensomställning
och kompetensutvecklingsinsatser.
Utan de branschspecifika kompetensråden finns risker som att ”En väg in” för att diskutera
gemensamma frågor skulle saknas, att utbildningar får fel fokus genom att de inte matchar efterfrågad kompetens, att likvärdighet i utbildningar inom samma område skulle saknas liksom
att utbildningsanordnare skulle skapa egna utbildningar utan samverkan som blir mer sårbara
i händelse av en lågkonjunktur.

Kompetensnavet
Under 2020 sökte GR och fick medel från Europeiska socialfonden och VGR för att i samverkan
med VGR, BRG och Göteborgs Stad etablera Göteborgsregionens kompetensnav. Syftet är att
skapa och driva operativa insatser för kompetensomställning och kompetensutveckling. Kompetensnavet förstärker den redan etablerade infrastrukturen för samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor mot näringslivet och har medfört att de branschspecifika kompetensråden
kan fördjupa arbetet och fokusera på målgruppen befintligt anställda. Kompetensnavet har gjort
att både det övergripande kompetensrådet och de branschspecifika kompetensråden har fått
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en större relevans inom branscherna och hos andra aktörer. En del i arbetet är även nationellt
påverkansarbete och mobilisering på kompetensförsörjningsområdet. En utmaning är att få en
bra lokal förankring hos medlemskommunerna, kopplat till politik och nätverk inom GR.
Specifika insatser under första tertialet har varit utbildningsinsatser riktade mot fem branscher
– besöksnäring, handel, transport, fordonsindustri och teknik/industri. Exempel på innehåll har
varit ledarskap i förändring, arbetsrätt och digital marknadskommunikation. I samverkan med
RISE har Kompetensnavet tagit fram tjänsten kompetensmatchning.se som matchar ihop befintliga utbildningar för yrkesverksamma med företag i behov av kompetensutveckling. I tjänsten
finns cirka 100 utbildningserbjudanden för företagen att ta del av. I samverkan med Västsvenska
handelskammaren har Kompetensnavet tagit fram rapporten ”Så blir det nya omställningssystemet framgångsrikt – en västsvensk analys”. Rapporten analyserar utmaningar och möjligheter i
en västsvensk kontext, kopplat till kompetensomställning och kompetensutveckling ur både ett
näringslivs- och ett utbildningsperspektiv.

Branschråd för offentlig sektor
Under inledningen av året har utvecklingen av de olika branschråden för offentlig sektor fortsatt.
En rad effekter har uppnåtts under perioden.
Branschråd förskola
• Branschrådet och Göteborgs universitet bedriver ett långsiktigt samarbete för att skapa
mer flexibla utbildningar. Som ett resultat av detta hade söktrycket för förskollärarprogrammet för yrkesverksamma i april 2021 höjts med hela 375 procent! Programmet hade
652 sökande varav en stor andel från Göteborgsregionen.
• Åtta av regionens 13 kommuner har infört eller är under införande av befattningen förskoleassistent som tagits fram av branschrådet.
• En helt ny valideringsmodell och ett utbildningskoncept riktat till barnskötare har tagits
fram inom ESF-projektet Kompetensförstärkning förskola. En stor andel av regionens förskolepersonal som saknar utbildning för arbete med barn utbildas nu inom projektet till
barnskötare eller förskoleassistent, enligt branschrådets regionalt överenskomna kurspaket.
Branschråd grundskola
• Efter genomförd kartläggning av medlemskommunernas befattningar på fritidshemmen
har beslut fattats om att fortsätta arbeta för en gemensam befattningspalett för regionens
fritidshem, vilket skapar förutsättningar för en regiongemensam arbetsmarknad.
• Grundskolenätverkets årliga rektorskonferens lockade 360 rektorer inom grundskolan där
ett stort fokus lades på Branschråd grundskolas arbete samt behoven och innebörden av
nya organisatoriska förutsättningar. Det handlar om att designa en skolorganisation utifrån andra befattningar än legitimerade lärare och vilka krav som ställs på ledare i framtida organisering.
Branschråd äldreomsorg
• Branschrådet för äldreomsorg har träffats två gånger. Fokus har varit framdrift i branschrådets prioriterade områden för 2021, bland annat kring gemensam titulatur, differentiering av arbetsuppgifter och roller samt karriärvägsmodell för baspersonal. På uppdrag av
branschrådet har en analys av nuläge och framtida behov gällande kompetens genomförts,
och Validering Väst har påbörjat ett arbete med att kartlägga kvalitetskritiska arbetsmoment för undersköterska.
• På initiativ av branschrådet äldreomsorg samordnar GR den statliga satsningen äldreomsorgslyftet. Genom GR:s samordning kommer cirka 350 utbildningsplatser att starta
under året (cirka 300 platser 2020), vilket motsvarar kommunernas uttryckta behov. Detta leder till förstärkt kompetens och fler utbildade undersköterskor i GR-kommunernas
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äldreomsorg. GR upphandlar en uppdragsutbildning med högskolepoäng för första linjens
chefer inom äldreomsorg.

Yrkesresan (YR)
Yrkesresan (YR) sprids nu över hela landet. YR är ett program för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare som GR tillsammans med medlemskommunerna
har antagit. I början av 2021 blev det klart att mer än 80 procent av landets kommuner nu har
tackat ja till att delta. SKR kommer att sluta ett sjuårigt avtal med anslutna kommuner gällande
fem Yrkesresor. SKR ansvarar för nationell samordning. GR ansvarar för nationell och regional
samordning samt utförande av Yrkesresa barn och unga. GR-kommunerna får tillbaka tidigare
nedlagda medel för utveckling, det vill säga erhåller ett lägre pris i avtalet än övriga landets
övriga kommuner.
En förstudie om behovet av en nationell Yrkesresa vård och omsorg slutfördes i mars och visar
på ett stort intresse för ett nationellt introduktions- och kompetensutvecklingsprogram. Förstudien har genomförts av GR tillsammans med Socialstyrelsen och SKR. Förstudien kommer att
utgöra ett viktigt underlag i den fortsatta nationella processen om yrkesresor. Den nationella
styrgruppen för Yrkesresan beslutade i april att inleda arbetet med att initiera förstudier för
yrkesresor inom följande områden:
• LSS – myndighet och utförarverksamhet. Denna förstudie ska belysa om det är möjligt/lämpligt
att genomföra en eller två yrkesresor, det vill säga en för respektive område myndighet och
utförare
• Äldreomsorg utförarverksamhet
• Missbruk – myndighetsutövning
För de båda första punkterna ovan ska den RSS (regional samverkans- och stödstruktur) som ska
genomföra förstudierna ta sin utgångspunkt i den förstudie som genomförts av GR enligt ovan.

LMS – digital lärplattform
GR har genomfört en direktupphandling av en digital lärplattform (LMS) – ett verktyg som används av VGR och SKL Kommentus som även SKR använder för den nationella Yrkesresan. Ett
antal pilotprojekt kommer nu att genomföras, bland annat Vårdens medarbetare. GR kommer
att utvärdera dessa piloter för att sedan under 2021 ta beslut om en uppskalning av arbetet. Inom
ramen för projektet Vårdens medarbetare tas en digital kompetensplattform fram för legitimerad
personal inom kommunal hälso- och sjukvård, som ett stöd i omställningen till en god och nära
vård. Klart är att detta blir en pilot i GR:s nya LMS.

God och nära vård
Socialchefsnätverket beslutade i mars att för tredje året i rad avsätta statliga stimulansmedel,
totalt cirka 6 700 tkr, till GR inom ramen för överenskommelsen mellan SKR och regeringen
kring en god och nära vård. GR:s uppdrag är att stötta medlemskommunerna i omställningen
till en nära vård utifrån ett kommunalt perspektiv. Flertalet beslutade aktiviteter har till syfte att
stärka kompetensförsörjning och gemensamma kompetensutvecklingsinsatser i omställningen.

Utbildningsaktiviteter
GR har under perioden jan–april 2021 genomfört 55 utbildningsaktiviteter för cirka 1500 deltagare. Alla dessa har genomförts digitalt.

FoU i Väst
FoU i Väst har löpande bidragit med vetenskapligt stöd och underlag i huvuddelen av de frågor
och processer som rör arbetsmarknadsområdet. I detta har ingått stöd bland annat till Kompetensnavet samt i en pågående studie om vilken kompetens kommunerna behöver för att arbeta
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med personer i behov av kommunal hälso- och sjukvård. På uppdrag av SKR har FoU i Väst också
utvärderat en nationell satsning inom socialtjänstens verksamhetsområde ekonomiskt bistånd.
I satsningen har utvecklingsarbete bedrivits i 27 kommuner med det gemensamma målet att
minska andelen personer med långvarigt biståndsmottagande. Kommunerna har bland annat
ändrat arbetssätt och organisering för att ge individen ett bättre stöd i att nå egenförsörjning.
En rapport kommer att publiceras i juni 2021.

Lärarutbildningens samverkansråd
Under våren beslutades om fem samverkansområden mellan kommunerna och Göteborgs universitetet, utbildningsvetenskapliga fakulteten. Det handlar bland annat om att förbättra samverkan kring kompetensförsörjning, skola på vetenskaplig grund, verksamhetsförlagd utbildning,
digitalisering samt gemensam västsvensk påverkan. Samverkan har bland annat genererat ett
ökat tryck på olika utbildningar inom utbildningsvetenskapliga fakulteten och ett väl utvecklat
samarbete för att etablera praktiknära forskning vid kommunernas förskolor och skolor.

11

GR:s delårsrapport april 2021

Övrig uppföljning
Utöver de 11 fokusområdena följer Göteborgsregionen (GR) särskilt ytterligare några
verksamheter under 2021. I aprilrapporten kommenterar vi endast vissa av dessa
verksamheter.

Dotterbolag
Utifrån förbundsstyrelsens uppsiktplikt följer GR som ägare verksamheten i de hel- och delägda
dotterbolagen.
Gryning Vård är inne i en omställningsfas och kommer under 2021 att behöva fortsätta att
anpassa verksamheten för att kunna möta kommunernas behov. Effekterna av coronapandemin
förvärrar situationen ytterligare. Efter fyra månader följer bolaget huvudsakligen ekonomisk plan
och har för närvarande den struktur och omfattning som motsvarar kommunernas efterfrågan
för en ekonomi i balans.
Arbetet inom Internationella skolan i Göteborgsregionen (ISGR) löper på enligt plan.

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom)
Västkoms uppdrag är att företräda och samordna kommunernas intressen på en regional nivå.
Under 2021 följer GR särskilt införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), vilket
kommenteras i uppföljningen av de 11 fokusområdena i denna rapport.

BRG och Göteborg & Co
Besöksnäringen i Göteborgsregionen har drabbats hårt av coronapandemin. En jämförelse med
år 2019 visar en minskning av besöksnäringens omsättning i Göteborgsregionen med cirka 19
mdkr under år 2020. Inom ramen för samverkansavtal med Business Region Göteborg (BRG)
och Göteborg & Co följer GR särskilt under 2021 arbetet med kompetensförsörjning och återhämtningen i näringslivet (inklusive besöksnäringen), med anledning av coronapandemin.

Politisk organisation
Under 2020 har förbundsdirektören, på uppdrag av förbundsstyrelsen, utrett vilken politisk
organisation och struktur som är mest relevant för att genomföra förbundets uppdrag. Under
2021 har den politiska diskussionen kring GR:s framtida organisation fortsatt med målet att
förbundsfullmäktige ska fatta beslut om reviderad organisation i juni 2021.

Påverkan
Enligt GR:s förbundsordning ska verksamheten bidra till att stärka Göteborgsregionen regionalt,
nationellt och internationellt. Under 2021 görs detta inom flera områden. Regionalt deltar GR
i genomförandet av den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS). Under perioden har särskilt
påverkansarbete skett via förbundsstyrelsens presidium medverkan i BHU (Beredningen för
hållbar utveckling) gällande den regionala och nationella infrastrukturplaneringen.
Nationellt bidrar GR i arbetet 2021 med att lyfta kommunernas roll som huvudman för hälsooch sjukvård. Detsamma gäller kommunernas roll och styrka som aktör i arbetsmarknadspolitiken
med särskilt fokus på personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Under 2021 pågår insatser
för att etablera Kompetensnavet som en nationell modell för kompetensomställning. Internationellt pågår även arbete med att analysera vilken påverkan pandemin har på resmönster och
distributionsalternativ.

Kommunikation
Under perioden har arbetet med att utveckla GR:s nya webbsida fortgått och webbsidan lanseras
till hösten.
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Delårsbokslut april 2021
GR-koncernen
Styrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), organisationsnummer 222000–0265,
avlämnar härmed delårsbokslut per april månad 2021. GR-koncernen består förutom moder
bolaget GR av Göteborgsregionens Internationella Skola AB (ISGR AB), som ägs till 100 procent
av GR, och Gryning Vård AB som ägs till 54 procent av GR. GR är också en av tre huvudmän
i Stiftelsen för Västsvenska fritidsområden samt en av fyra huvudmän i Stiftelsen Korsvägen.

GR
GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige; Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda,
Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Tillsammans hade dessa kommuner 1 049 592 invånare den 31 december 2020. GR:s uppgift är att
verka för samarbete över kommungränserna samt vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte
inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta samtidigt som den ska
stärka regionen nationellt och internationellt.
Se www.goteborgsregionen.se

GR:S DOTTERBOLAG

Göteborgsregionens Internationella Skola AB (ISGR)
ISGR bildades 1995 och är en fristående skola med internationell profil som bedriver undervisning
för elever från i första hand Göteborgsregionen. Den 1 juli 2012 överfördes ISGR AB:s svenska
sektion till GR med anledning av ny lagstiftning vilken omöjliggör för kommuner och kommunalförbund att vara majoritetsägare i aktiebolag som bedriver skolverksamhet enligt svensk läroplan.
Se www.isgr.se.

Gryning Vård AB
Gryning Vård AB ägs av GR (54 procent) samt kommunalförbunden i Skaraborg, Sjuhärad och
Fyrbodal. Verksamheten består av institutions- och öppenvård för barn, familjer, ungdomar och
unga missbrukare. Bolaget är idag landets största bolag inom HVB (hem för vård och boende).
Se www.gryning.se.

Omvärldsanalys
Nedan följer en kort sammanfattning av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) ekonomi
rapport maj 2021 kring kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar.
Trots omfattande restriktioner och vågor av hög smittspridning befinner sig ekonomin i en
återhämtningsfas både globalt och i Sverige. Under loppet av 2021 beräknas konjunkturen stärkas
allt snabbare och prognosen för svensk BNP-tillväxt är dryga 3 procent, vilket skulle innebära att
raset från 2020 hämtas igen. Att BNP i princip hamnar på samma nivå som två år tidigare – skulle
normalt sett beskrivas som två förlorade år. Men utifrån den berg- och dalbana som pandemin
försatt världsekonomin i framstår återhämtningen snarast som en framgång, när man betänker
de dramatiska nedgångarna i ekonomierna under våren 2020. Både i år och 2022 beräknas hög
BNP-tillväxt. I Sverige och andra länder förutsätts tillväxten i hög grad drivas av hushållens konsumtion, som alltmer kan riktas mot de tjänstenäringar som drabbats hårdast av restriktioner.
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Finansförvaltning
En policy som är beslutad av förbundsfullmäktige anger riktlinjer för medelsförvaltningen inom
GR. Förbundsstyrelsen är ansvarig för kommunalförbundets medelsförvaltning. Placering av
likvida medel får endast ske i finansiella instrument med mycket hög säkerhet och god likviditet.
Endast överlikviditet över 20 000 tkr kan placeras. Ränterisken begränsas genom att den genomsnittliga räntebindningen på placerat kapital inte bör överstiga 18 månader. Målsättningen är
att med bibehållen hög säkerhet säkerställa en god avkastning på GR:s likvida kapital. Summa
likvida medel (kassa och bank) uppgår till 225 544 tkr (219 613 tkr).
Valutarisker ska undvikas genom att all exponering sker i svensk valuta. Eventuella medel i
utländsk valuta ska således omgående växlas till svensk valuta. Inga utländska placeringar är
genomförda. GR har idag hela sin överlikviditet på bankkonto hos Swedbank.
Riktlinjer avseende upplåning regleras i medelsförvaltningen på delegation från förbundsstyrelsen. GR har i nuläget inga långfristiga lån eller borgensåtaganden.

Omsättning och resultat
Den sammanställda redovisningen visar att koncernens omsättning per 30 april uppgår till
190 718 tkr jämfört med 261 159 tkr för motsvarande period föregående år. Koncernresultatet
per april uppgår till -2 260 tkr att jämföra med motsvarande period 2020 då resultatet uppgick
till -12 527 tkr.
Gryning Vård AB redovisar ett underskott om -800 tkr för årets fyra första månader vilket är
en förbättring från -16 400 tkr för motsvarande period 2020. Resultatet har successivt förbättrats
och under mars–april uppnår bolaget positiva månadsresultat. En ackumulerad positiv budgetavvikelse om 4 400 tkr redovisas för perioden, vilket är en förbättring från -11 400 tkr motsvarande
period 2020. Att resultat och budgetavvikelse förbättrats med närmare 16 000 tkr jämfört med
föregående år visar tydligt på den kostnadseffektivisering som bolaget genomfört inför 20211.
För att anpassa bolagets utbud till kommunernas efterfrågan och därmed säkerställa ekonomin
har styrelsen beslutat om att ytterligare en ungdomsenhet ska avvecklas samt att fortsatta anpassningar görs inom öppenvården under våren 2021. Utifrån kostnadsbesparingar och stabiliserade
försäljningsnivåer prognostiserar Gryning Vård att uppnå en ekonomisk balans för verksamhetsår
2021. De omställningskostnader som uppkommit under början av året kommer enligt prognos
hanteras inom budget. Därtill kommer samlokalisering och avveckling av hyreskostnader att
medföra ytterligare minskade kostnader under verksamhetsåret.
För ISGR är utfallet för delårsbokslutet per april 2021 positivt och uppgår till +3 535 tkr. Vid
jämförelse mellan budget och utfall avseende intäkter kan noteras att utfallet är cirka 2 600 tkr
bättre än budget och uppgår till 51 044 tkr. Resultatet för innevarande period är även 2 187 tkr
bättre jämfört med motsvarande period förra året. Förbättringen förklaras av högre intäkter på
den internationella sektionen samt lägre lönekostnader med anledning av kompensation från
staten för sjuklönekostnader. Vidare har 622 tkr återförts från periodiseringsfond vilket har
påverkat periodens resultat positivt.
Antalet elever april 2021 är oförändrat och uppgår till cirka 1 100. Eleverna på den svenska
sektionen är lika till antalet med vårterminens elevtal, det vill säga 460. Antalet elever på den
internationella sektionen är cirka 640 stycken. Klassorganisationen består av 46 klasser, 16 på
den svenska och 30 på den internationella sektionen.
Färdigställandet av lokalprogrammet för de nya lokalerna på Guldhedstomten är i det närmaste
klart och följer fastställd tidplan.
1. Siffrorna ovan visar Grynings saldon i motsats till den sammanställda redovisningen som visar GR:s andel (54%).
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GR – omsättning, resultat och kostnader
Omsättning för GR
Omsättningen för perioden januari till och med april 2021 uppgår till 99 185 tkr att jämföra med
samma period föregående år då den uppgick till 163 822 tkr, vilket är en minskning med cirka
40 procent. Denna kraftiga reduktion av omsättningen kan förklaras av att GR nu med början
år 2021 har förändrat hanteringen av inkomna medel för vuxenutbildningar. Detta medför en
förändring av GR:s redovisningsprinciper. Erhållna medel från Skolverket och utbetalda medel
till medlemskommunerna för genomförda utbildningar hanteras nu enbart via balansräkningen
och därigenom får vi en kraftig omsättningsminskning mellan åren 2020 och 2021.
GR:s omsättning består av årsavgift, statsbidrag, EU-bidrag, övriga bidrag och övriga intäkter.
Övriga intäkter utgörs bland annat av deltagaravgifter (vid kurser och seminarier), konsultationer
och försäljning av läromedel.

Resultat
GR har fortsatt påverkats av konsekvenserna av coronapandemin under periodens första fyra
månader. Under första tertialet har GR förlorat intäkter för flera miljoner på grund av inställda
utbildningar, konferenser och mässor. Vi har fortsatt att ställa om och anpassa verksamheten
till kommunernas behov, med arbete, utbildningar, konferenser och mässor på distans samt
omfördelning av resurser med målet att ha en ekonomi i balans.
GR redovisar per april 2021 ett negativt resultat på 4 882 tkr vilket även är 4 032 tkr sämre än
periodiserad budget. Periodens negativa avvikelse mot budget kan i huvudsak förklaras av att
GR har ett pågående och omfattande utvecklingsarbete av gymnasieantagningssystemet INDRA.
Detta görs tillsammans med vår samverkanspart Storsthlm och där nedlagd tid i arbetet haft ett
högre tempo jämfört med hur budgeten periodiserades under hösten 2020. Dessutom kommer
arbetet att kräva att ytterligare insatser görs vilket även fördyrar arbetet något. Arbete pågår för
att hantera denna merkostnad inom ram. Utöver detta har pandemin hindrat medarbetare att
utnyttja sportlovs- och påsklovsledigheter på sedvanligt sätt. Detta innebär att samlade personalskulder ligger 1 200 tkr högre än vid samma tid föregående år. Det finns även visst eftersläpningsarbete kopplat till GR:s webbutveckling som försenades under 2020 till följd av pandemins
ekonomiska konsekvenser för GR.
Prognostiserat helårsresultat, trots ovan angivna svårigheter, är ändå att en ekonomi i balans
gentemot fastställd budget ska kunna nås för helåret. Helårsprognosen per april är -4 500 tkr och
ska jämföras med GR:s budgeterade helårsresultat på -4 500 tkr i Plan och detaljbudget 2021.
Prognosen innebär en negativ avvikelse mot fastställd budget för perioden att hantera under
hösten. Denna prognos är positiv och förutsätter att kurs- och konferensverksamheten i stort
kan återgå till ungefärlig normal omfattning under hösten. GR arbetar kontinuerligt med olika
scenarier och tänkta insatser om verksamheten mot förmodan inte kan genomföras på sedvanligt
vis. Detta i syfte att åstadkomma ett så bra resultat som möjligt för helåret.

Kostnader
Kostnaderna per 2021-04-30 uppgår till 103 342 tkr (167 818 tkr). Dessa utgörs till största delen
av personalkostnader, läromedelsinköp, konsultarvoden och transfereringar till andra regionala
organisationer. Den kraftiga minskningen mellan åren består i huvudsak av den tidigare beskrivna
förändrade hanteringen av köpta utbildningsplatser inom vuxenutbildningen.
Personalkostnaderna på GR, som är en betydande andel av GR:s kostnader, avviker positivt
mot budget för perioden med 3 416 tkr, vilket även framgår av diagram på nästa sida. Orsaken
till detta är att en hög försiktighet råder då pandemin fortsatt påverkar GR negativt och där vissa
medarbetare fortsatt pausat sina ordinarie uppdrag till följd av coronapandemin och omallokerats
till andra arbeten.
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Personalkostnader per månad GR (tkr)

Tkr
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2021 Budget per mån
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Vidaretransfereringar
Cirka 35 procent av årsavgiften från medlemskommunerna vidaretransfereras till andra regionala
organisationer. Om de vidaretransfererade medlen exkluderas från GR:s omsättning samt summa
årsavgift per sista april, finansieras GR:s verksamhet till 19 procent av årsavgiften och till 81
procent av övriga intäkter. GR:s strävan är att ge medlemskommunerna ett mervärde utöver de
insatser som finansieras av årsavgiften. Detta illustreras väl av att andelen övriga intäkter är hög.
2021-01-01 2020-01-01
Transfereringar till andra 
regionala organisationer (tkr) 2021-04-30 2020-04-30
6 667

6 667

Göteborg & Co

Business Region Göteborg (BRG)

367

367

ISGR

333

333

0

12 500

Stiftelsen Korsvägen
Västkom
Västkuststiftelsen

643

638

1 309

1 283

Övriga *)

165

233

Summa

9 485

22 021

*) ARC, Europa Direkt, Mistra och Reväst

Finansnetto
Finansnettot per 30 april 2021 uppgår till +276 tkr, att jämföra med motsvarande period 2020 då
finansnettot var +271 tkr.
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Balansposter
Balansomslutningen uppgår den 30 april 2021 till 347 460 tkr jämfört med 320 346 tkr den 31
december 2020 och 275 193 per april 2020.

Tillgångar och investeringar
På tillgångssidan är det pågående projekt (+9 052 tkr) och kundfordringar som ökat jämfört med
senaste årsskiftet men även de likvida medlen har ökat med 5 931 tkr jämfört med föregående år.
Per sista april 2021 hade GR 225 544 tkr på kassa/bank jämfört med 219 613 tkr per sista december
2020. Detta till följd av högre utbetalda statsbidrag hittills i år kopplat till vuxnas lärande. Utöver
detta har värdet av GR:s samlade anläggningstillgångar minskat med 1 001 tkr i huvudsak till
följd av planmässiga avskrivningar. Inga nya investeringar är gjorda under perioden som gått.

Skulder och eget kapital
På skuldsidan är det kortfristiga skulder som ökar till följd av högre erhållna statsbidrag för pågående och kommande vuxenutbildningar jämfört med föregående år. Sammantaget har denna
post ökat med 31 996 tkr upp till 301 765 tkr jämfört med föregående år. Även personalskulder
ligger 1 268 tkr högre jämfört med motsvarande period 2020.
GR:s egna kapital uppgår till 45 695 tkr (inklusive periodens resultat). Det inför 2021 beräknade
och identifierade lägsta måltalet för eget kapital utifrån riskhänseende uppgick till 35 000 tkr.

Medarbetare
GR ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare som gör sitt
bästa i varje situation. Ledarskapet ska ge utrymme för individens och verksamhetens utveckling.
Våra tre kärnvärden – lyhördhet, handlingskraft och utveckling – är vägledande för arbetet. Medarbetare som trivs är den viktigaste förutsättningen för att GR även fortsatt ska kunna leverera
tjänster med hög kvalitet.

Antal anställda
Den 30 april uppgick antalet månadsavlönade till 187 personer, vilket är en minskning med fyra
medarbetare jämfört med samma period föregående år. Det är antalet tidsbegränsat anställda som
utgör minskningen medan antalet tillsvidareanställda i stället har ökat. Andelen tidsbegränsat
anställda har därmed minskat till 9,6 procent, jämfört med 14,4 procent föregående år.
Antalet årsarbetare låg oförändrat kvar på 160. Bland årsarbetarna var fördelningen 76 procent
kvinnor och 24 procent män.
GR är en organisation som på grund av verksamhetens karaktär, utöver månadsanställda, även
har timavlönade, konsulter och inlånad personal från medlemskommuner för specifika uppdrag.

Lön och anställningsvillkor
Som en konsekvens av att samtliga berörda centrala fackliga organisationer ännu inte har anslutit
sig till AB 20, står GR sedan november 2020 med två olika centrala kollektivavtal för arbetstagare inom samma yrkeskategori. Ett lokalt kollektivavtal har tillfälligt upprättats mellan GR och
Vision/Akademikerförbundet SSR/Ledarna gällande 4 §, Anställningsform, AB, för att hantera
de olika konverteringsreglerna för tidsbegränsat anställda. Det lokala kollektivavtalet innebär
kortfattat att konverteringsreglerna tillämpas enligt AB 17 för samtliga tidsbegränsat anställda
tills dess att Akademikeralliansen har anslutit sig till AB 20.
Lönerevisionen per 2021-04-01 är genomförd enligt plan och lönerna betalades ut med april
lönen.
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Arbetsmiljö
Sjukfrånvaro
Under perioden 2021-01-01 till och med 2021-04-30 var totala sjukfrånvaron 4,2 procent, precis
som samma period föregående år. Dock har långtidssjukfrånvaron (>59 dagar) ökat med 0,5 procentenheter medan korttidsfrånvaron har minskat. Fördelat på män och kvinnor så har kvinnor
4,6 procent sjukfrånvaro och män 3,1 procent.
Arbetsmiljöarbetet
Arbetsmiljöarbetet har fortsatt präglats av den pågående coronapandemin där löpande riskanalyser och insatser har genomförts i syfte att minska smittspridning och förebygga ohälsa.
För att uppmuntra medarbetare till ökad fysisk aktivitet, på ett sätt som ökar sammanhållningen, har en aktivitetsutmaning genomförts via Wellstep under mars och april. Parallellt har
medarbetare kunnat delta i GR-gemensamma digitala träningspass 30 minuter varje vecka.
En uppföljande enkät kring medarbetarnas upplevda arbetsmiljö och mående utifrån nuvarande arbetssituationen genomfördes i april. Resultatet visade på en förbättring inom samtliga
områden där betyget i snitt var 7,7 på en tiogradig skala där 0 motsvarar ”mycket dåligt” och 10
”mycket bra”.
Det långvariga distansarbetet och den ökade digitaliseringen kommer att medföra förändringar
i arbetslivet även efter coronapandemin. Det interna projektet ”GR Omstart” har startats för att
samla erfarenheter och lärdomar samt skapa dialogunderlag och rusta organisationen inför ”det
nya normala”. Både internt i organisationen och externt i relation till våra medlemskommuner
och samarbetspartners, med koppling till vårt uppdrag.

Kompetensförsörjning
Coronapandemin och omställningen till digitala mötesformer har medfört ökade krav på digital
kompetens hos samtliga medarbetare på GR. Med stöd av medel från omställningsfonden har
medarbetare erbjudits fortsatt kompetensutveckling inom Teams samt även nyttjat medel för
kompetensutveckling för medarbetare inom diariet.
GR har haft fortsatt lätt för att attrahera och rekrytera rätt kompetens, med många kvalificerade
sökanden till nästan alla utlysta tjänster.

GR:s interna miljöarbete
Miljövision
Med värdegrunden som utgångspunkt ska GR ligga i framkant i utvecklingen av en hållbar region.
Miljöarbetet ska genomsyra varje del av verksamheten och präglas av lyhördhet, handlingskraft
och utveckling.

Miljödiplomerade
GR är sedan 2003 en miljödiplomerad verksamhet och i april 2021 blev GR återigen diplomerade enligt Svensk Miljöbas kravstandard. Att årligen genomgå en revision är en självklar del
i verksamheten i syfte att ständigt förbättra miljöarbetet och att fortsätta leva upp till kraven i
diplomeringen. GR:s miljöpolicy med riktlinjer för möten och resor i tjänsten och GR:s policy för
inköp och upphandling är framtagna för att stödja arbetet med att minska belastningen på miljön.
Den 16 april blev GR åter miljödiplomerade med 2020 års siffror som underlag och följande
fyra större mål var uppsatta:
1. Få till stånd en solcellsanläggning på taket som tillgodoser minst 30 procent av vår elförbrukning, basår 2019, och i realtid tydliggöra vår elförbrukning och elproduktion för vår
personal. Tvåårigt mål, tänkt att vara uppfyllt 2021-12-31. (Delmålen för 2020 är uppfyllda)
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2.Att öka andelen av personalens resor till och från jobbet som sker med cykel med 15 procent. Ettårigt mål, tänkt att vara uppfyllt 2020-12-31. (Målet framflyttat ett år*)
3.CO2-utsläppen (kg/anställd/år) från tjänsteresor ska minska med 5 % per år i tre år, basnivå år 2017. Treårigt mål, tänkt att vara uppfyllt 2020-12-31. (Målet framflyttat ett år*)
4.Öka andelen av personalens resor till och från jobbet som sker med kollektivtrafik med 10
procent. Tvåårigt mål, tänkt att vara uppfyllt 2021-12-31 (delmålen för 2020 är uppfyllda).
Efter sammanställning av indikatorer och mätetal framkommer att målen och delmålen är uppfyllda på alla punkter, *mål 2 och 3 är dock så påverkade av coronapandemi att de inte fullt ut
är reviderbara. GR har därför valt att flytta med dessa mål till kommande miljörevision 2022.
Punkt 1 och 4 är tvååriga mål med slutdatum 2021-12-31, där de inplanerade delmålen för 2020
är uppfyllda.
Andra delar som kan nämnas kopplat till vårt interna miljöarbete
GR har infört cykelförmån, en satsning med miljö- och hälsofokus vilket gör det möjligt för
samtliga tillsvidareanställda medarbetare att hyra cyklar med tillbehör under 36 månader. De
första två ”beställningsfönstren” är genomförda.
GR har också åter igen tilldelats tre stjärnor i Cykelvänlig arbetsplats. Cykelvänlig arbetsplats.
För att ge bästa möjliga förutsättningar för GR:s medarbetare och externa mötesdeltagare att
minska det fysiska resande och underlätta för möten på distans har fler av våra mötes- och konferensrum utrustats med distansmötesteknik. Utveckling av en digital utbildnings- och mötes
arena har påbörjats och utrustning för livesändningar och större Teams-möten har upphandlats.
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Målavstämning god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner, kommunalförbund och landsting ange mål och riktlinjer
för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning (GEH). GR har därför i
Plan och detaljbudget 2021 tagit fram riktlinjer för GEH, vilka följs upp i samband med delårsrapporter och årsbokslut. God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i
tiden samt att hushålla över tiden, det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt och
verksamhetens behov på längre sikt. Vidare har begreppet god ekonomisk hushållning både ett
verksamhetsperspektiv och ett finansiellt perspektiv. Kommunallagen stipulerar att kommunernas
ekonomi ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det så kallade balanskravet
utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. Med detta menas att organisationen inte
bör förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov. Verksamheterna ska utövas på ett
ändamålsenligt och utifrån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Se tabell nedan och på följande sida.

MÅLAVSTÄMNING GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GR PER 30 APRIL 2021
God ekonomisk hushållning i verksamheten
GR:s verksamheter ska hantera beslutade budgetmedel
rationellt och effektivt så att
de gör mesta möjliga nytta
för GR och våra medlemskommuner.

GR:s tillgångar och skulder
ska förvaltas på ett betryggande sätt.

Indikator

Avstämning

GR:s verksamheter, insatser
och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas.

GR arbetar strukturerat och metodiskt med kostnadsuppföljning genom uppföljningsmöten. GR har en löpande dialog med
medlemskommunerna om vad som ska göras och även i vissa
fall hur. Under våren har samrådsunderlag skickats ut och kommunernas svar har hanterats inför verksamhetsplanearbetet
2022. Insatser och projekt av väsentlig karaktär (betydande
ekonomiskt värde) rapporteras dessutom kontinuerligt till
ledning.

GR ansvarar för att en god
intern kontroll upprätthålls
utifrån förbundsstyrelsens
reglementen, riktlinjer och
beslut.

Rapport över genomförda aktiviteter samt en ny plan för
innevarande år liksom uppföljning av uppsiktsplikten av våra
bolag har rapporterats till förbundsstyrelsen och fastställts vid
sammanträde i mars 2021. Policyn avseende medelsförvaltning avrapporteras i samband med delårs- och årsbokslut.
Målet är uppfyllt.

GR ska främja och följa upp
att en kontinuerlig kvalitetsutveckling sker inom verksamheterna.

GR har utvecklat målarbetet och fastställt en flerårig verksamhetsinriktning som kompletteras med ettåriga planer. Verksamhetens mål följs upp i delårsrapporterna per april och per
augusti med en beskrivning av nuläget och i årsredovisningen
under separat rubrik. GR har genomfört ett förändringsarbete
utifrån strategisk inriktning för 2020–2023 som varit utsänd
till medlemskommunerna för synpunkter i samrådsunderlaget
tillsammans med rambudget för 2021. Målet uppfyllt.

GR ska ha ett fullgott och
genomtänkt försäkringsskydd
samt ha klara regler för hur
risker ska hanteras.

GR genomför årligen med hjälp av försäkringsmäklare en
genomgång av försäkringsskyddet. Allt från sakförsäkring till
tjänstereseförsäkring gås igenom. Bedömningen från GR själva
och upphandlad försäkringsmäklare är att vi har ett fullödigt
försäkringsskydd. Genomfördes senast hösten 2020. Målet
uppfyllt.

GR ska ha tydliga regler och
riktlinjer för sin finansförvaltning.

GR har arbetat fram en policy som anger riktlinjer för medelsförvaltning och är fastställd i förbundsstyrelsen. Förbundsdirektören är ytterst ansvarig för GR:s medelsförvaltning och
ekonomichefen verkställer. Målet uppfyllt.

MÅLET HELT UPPFYLLT

MÅLET DELVIS UPPFYLLT

MÅLET INTE UPPFYLLT

Forts.
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Forts.

MÅLAVSTÄMNING GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GR PER 30 APRIL 2021
God ekonomisk hushållning i verksamheten

Indikator

Avstämning

Förbundsstyrelsens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter
är det ekonomin som ytterst
sätter gränsen för det totala
verksamhetsutrymmet.

För delåret per april 2021 redovisar GR ett negativ avvikelse på
4 882 tkr vilket även är en negativ avvikelse mot periodiserad
budget på 382 tkr. Målet är inte uppfyllt men beräknas vara
uppfyllt för helåret.

GR:s olika avdelningar ser till
att verksamhetens innehåll
och omfattning är anpassad till beslutad budget och
strategiska inriktning.

GR redovisar inte en ekonomi i balans för perioden mot periodiserad budget. Tre avdelningar redovisar inte heller en ekonomi
i balans per april men beräknas göra så per helår. Målet är inte
uppfyllt för perioden men kommer att blir så för helåret.

Vid hantering av befarade
eller konstaterade budgetavvikelser är GR:s avdelningar
skyldiga att vidta de åtgärder
som krävs för att styra den
egna verksamheten mot
budgetbalans.

Tre av GR:s avdelningar redovisade inte en ekonomi i balans per
april 2021 vid en jämförelse med periodiserad budget. Arbete
pågår med att anpassa verksamheten efter de ekonomiska
förutsättningarna. Målet är ännu inte uppfyllt men beräknas
vara uppfyllt för helåret.

Den totala sjukfrånvaron för
GR:s medarbetare ska hållas
på en fortsatt låg nivå.

Sjukfrånvaron på GR ska
understiga 3,5 procent på
helåret.

Sjukfrånvaron för hela 2020 uppgick till 3,8 %. För första tertialet
2021 redovisar GR en total sjukfrånvaron på 4,2 % och sjukfrånvaron för samma period föregående år låg på 4,2 %. Utfallet per april
är därmed sämre än GR:s interna helårsmål om max 3,5 %. Målet
är därmed inte uppfyllt per april men avses att klaras för helåret.

GR:s finansiella mål

Indikator

Avstämning

GR ska redovisa ett genomsnittligt positivt ekonomiskt
resultat över en femårsperiod.

GR:s intäkter ska överstiga
dess kostnader.

För de senaste fem åren (helår) redovisar GR ett samlat
ekonomiskt resultat på +5 390 tkr. För delåret per april 2021
redovisas dock ett negativt resultat på 4 882 tkr, vilket även
innebär en negativ avvikelse mot periodiserad budget med 382
tkr. Målet klaras inte för perioden men beräknas att klaras för
helåret.

GR:s egna kapital ska inte understiga den årligt beräknade
nivån utifrån riskhänseende.

GR:s egna kapital per 2021-04-30, inklusive periodens negativa
resultat, uppgår till 45 695 tkr. Det identifierade lägsta måltalet
inför 2021 är 35 000 tkr. Målet har därmed uppnåtts.

Långsiktigt ska GR:s egna kapital vara större än dess skulder
inklusive pensionsskulden.

Soliditeten inklusive
pensionsskulden ska vara
positiv.

Soliditeten uppgår per 2021-04-30 till 13,2 % (15,8%) vilket dock
är en försämring jämfört med samma period 2020. GR uppfyller
därmed måltalet.

GR:s sammanlagda nettolåneskuld ska inte öka.

GR:s investeringar ska finansieras med hjälp av egna medel.

Inga investeringar har hittills blivit gjorda under året. Målet är
därmed uppfyllt.

GR ska eftersträva en välskött
ekonomi där all verksamhet
bedrivs i en anda av god
ekonomisk hushållning och
i enlighet med förbundsstyrelsens beslut om finansiella
mål och ramar.

MÅLET HELT UPPFYLLT

MÅLET DELVIS UPPFYLLT

MÅLET INTE UPPFYLLT

Inför verksamhetsåret 2021 har GR formulerat nya krav på när GEH ska anses vara uppfylld. Där
framgår att "för att god ekonomisk hushållning ska anses vara uppfylld ska minst hälften av de verksamhetsmässiga målen och samtliga av de finansiella målen vara uppfyllda för helåret". För första
tertialet 2021 har GR sammantaget ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt läge som möjliggör att
– utan omedelbara allvarliga ekonomiska effekter – tillämpa långsiktiga strategier vid behov av anpassning till eventuellt försämrade förutsättningar. En ekonomi i balans medger handlingsutrymme
och en ekonomi i balans gentemot beslutad budget för året beräknas att uppnås för helåret. Fem
av GR:s sju uppsatta mål inför 2021 är helt uppfyllda och där två inte är det för perioden. 2021 har
fortsatt varit ett annorlunda år kopplat till konsekvenser av pandemin och som ställer höga krav på
GR och omvärlden. Med stöd av genomförd analys görs ändå en samlad bedömning att GR uppfyllt
kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning för perioden fram till och med april 2021.
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RESULTATRÄKNING GR och
sammanställda räkenskaper (koncernen) (tkr)
NOT
nr.

Verksamhetens intäkter
varav årsavgifter avsedda för
GR:s verksamhet
varav årsavgifter transfererade
till andra regionala organisationer
Verksamhetens kostnader

1

Sammanställda
räkenskaper

GR

Utfall
Utfall
Prognos Budget
Utfall
Utfall Prognos Budget
210101- 200101- 210101- 210101- 210101- 200101- 210101- 210101210430 200430 211231 211231 210430 200430 211231 211231
99 185 163 822
- 656 537 190 718 261 159
- 922 925
17 343

11 253

-

79 927

17 343

11 253

-

79 927

9 485

15 771

-

29 241

9 485

15 771

-

29 241

-103 342 -167 818

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter och generella
statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
PERIODENS RESULTAT

- -658 716 -190 990 -271 333

- -921 109

-1 316
-5 312

-

-2 566
-12 740

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-5 158
278
-2
-4 882
-4 882

-5 312
280
-9
-5 041
-5 041

-4 500

-5 150
650
0
-4 500
-4 500

-2 339
306
-227
-2 260
-2 260

-12 740
280
-67
-12 527
-12 527

-3 500

-5 095
660
-10
-4 445
-4 445

-1 001
-5 158

KASSAFLÖDESANALYS GR och sammanställda räkenskaper (koncernen) (tkr)

-2 971
-5 150

-2 067
-2 339

Sammanställd
redovisning

GR

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

-6 911
-6 911

Not nr. 2021-04-30 2020-04-30 2021-04-30 2020-04-30

Periodens resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster

2

Övriga likviditetspåverkande poster

3

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning pågående projekt
Ökning/minskning lager

-4 882

-5 041

-2 260

-12 527

1 001

1 316

423

2 762

-

-

0

-109

-3 881

-3 725

-1 837

-9 873

-153 512

871

-153 512

871

154

12

154

12

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-13 286

-9 711

-9 055

1 663

Ökning/minskning kortfristiga skulder

176 456

46 547

168 836

35 074

5 931

33 994

4 586

27 747

0

0

0

0

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar

-

-

-

-

Investering i materiella anläggningstillgångar

0

-65

-29

-245

Försäljning av materialla anläggningstillgångar

-

-

0

109

Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar

-

-

-

-

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

0

-65

-29

-135

Ökning/minskning av lån/finansiell leasing

-

-

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

-

-

-

-

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

PERIODENS KASSAFLÖDE

5 931

33 929

4 557

27 611

Likvida medel vid årets början

219 613

124 047

289 335

194 330

Likvida medel vid periodens slut

225 544

157 976

293 892

221 941
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BALANSRÄKNING GR och sammanställda
räkenskaper (koncernen) (tkr)

Sammanställda
räkenskaper

GR

TILLGÅNGAR
A. Anläggningstillgångar
I. Immaterialla anläggningstillgångar
II. Materiella anläggningstillgångar
1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
2. Maskiner och inventarier
3. Övriga materiella anläggningstillgångar
III. Finansiella anläggningstillgångar
1. Aktier i dotterbolag
2. Uppskjuten skattefordran
B. Bidrag till infrastruktur
C. Omsättningstillgångar
I. Förråd m.m.
1. Lager avseende läromedel
2. Pågående projekt
II. Fordringar
1. Kundfordringar
2. Fordran hos koncern
3.Förutbetald kostnad och upplupen intäkt
4. Skattefordran
5. Övriga kortfristiga fordringar
III. Kortfristiga placeringar
IV. Kassa & bank
S:A TILLGÅNGAR

2021-04-30
24 877
5 670
477
477
18 730
18 730
-

2020-12-31
25 878
6 544
604
604
18 730
18 730
-

2021-04-30
33 855
5 670
27 489
22 546
1 793
3 150
696
696

2020-12-31
35 893
6 544
28 653
22 981
2 095
3 577
696
696

-

-

-

-

322 583
33 298
35
33 263
63 741
48 881
290
9 011
3 736
1 823
225 544
347 460

294 468
24 400
189
24 211
50 455
30 711
303
10 588
4 194
4 659
0
219 613
320 346

433 461
33 298
35
33 263
106 271
66 618
28 354
7 534
3 765
293 892
467 316

411 030
24 400
189
24 211
97 295
48 549
32 236
7 456
9 054
0
289 335
446 923

45 695
-4 882
50 577

50 577
-5 002
55 579

88 520
-2 260
90 780

90 780
-24 162
114 942

-

-

636
636

794
0
794

301 765
301 765
13 933
53 020
69 360
4 372
347
160 733
347 460

269 769
269 769
21 183
25 075
213 820
3 701
443
5 547
320 346

378 160
378 160
17 569
84 879
69 360
2 007
204 345
467 316

355 349
355 349
27 194
65 175
213 820
443
48 717
446 923

-

-

16 200
-

8 100
-

-

-

-

-

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
A. Eget kapital
I. Periodens resultat
II. Resultatutjämningsreserv
III. Övrigt eget kapital
B. Avsättningar
I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
II. Andra avsättningar
III.Uppskjuten skatt
C. Skulder
I. Långfristiga skulder
II. Kortfristiga skulder
1. Leverantörsskuld
2. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
3. Pågående projekt
4. Skulder till koncernföretag
5. Skatteskulder
6. Övriga kortfristiga skulder
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ansvarsförbindelser
1. Panter och därmed jämförliga säkerheter
2. Ansvarsförbindelser
a)Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulderna eller avsättningarna
b) Övriga ansvarsförbindelser
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Noter
NOT 1, SPECIFIKATION AV PERSONALKOSTNADER, PERSONAL
SPECIFIKATION AV PERSONALKOSTNADER (tkr)

GR

Löner och ersättningar
Styrelse och förbundsdirektör/VD
Ledningsgrupp
Övriga anställda (inkl extrapersonal & arvodister)
Avsättning pension/Återföring pensionsavsättning
Förändring löneskuld & semesterlöneskuld
Summa löner och ersättningar

210430
759
1 656
27 820
0
3 076
33 312

200430
765
1 778
26 515
0
2 487
31 545

Sociala avgifter enligt lag & avtal
Varav pensionskostnader
Övriga personalkostnader
Summa personalkostnader

16 317
5 408
-22
49 606

13 572
3 851
145
45 262

Sammanställda
räkenskaper
210430
200430
1 086
1 011
2 232
2 379
79 715
88 913
0
0
5 112
4 279
88 145
96 582
37 289
9 779
774
126 208

39 394
8 851
1 578
137 554

I sammanställda räkenskaper är ej VD ISGR med bland personalkostnader, utan redovisas istället som köpt tjänst.

SPECIFIKATION AV PERSONAL

GR

Antal årsarbetare
Kvinnor
Män
Summa årsarbetare

210430
122
38
160

Förbundsdirektör/VD & ledningsgrupp
Kvinnor
Män
Summa förbundsdirektör/VD & ledningsgrupp
ANTAL ANSTÄLLDA

200430
120
40
160

5
2
7

6
2
8

-

GR
Antal i april
2021

Antal tillsvidareanställda på heltid
Antal tillsvidareanställda på deltid
Antal tidsbergränsade anställda
Antal timavlönade
Totalt antal anställda

Sammanställda
räkenskaper
210430
200430
369
402
148
171
517
573

131
38
18
8
195

Sammanställda räkenskaper

Antal i
april 2020

Ökning/
minskning

120
44
27
12
203

11
-6
-9
-4
-8

TOTAL SJUKFRÅNVARO (%)

Kvinnor
Män
Summa total sjukfrånvaro (%)

-

Antal i april
2021

377
115
67
193
752
GR

2021-01-01
2021-04-30
4,6
3,1
4,2

2020-01-01
2020-04-30
4,3
3,7
4,2

33,0
21,9
30,3

31,1
25,3
29,7

66,9
20,3

59,6
17,7

0,1
4,8
3,6

2,2
4,4
3,9

Total sjukfrånvaro (timmar i genomsnitt per årsarbetare)
Kvinnor
Män
Total sjukfrånvaro (timmar i genomsnitt per årsarbetare)
Varav långtidssjukfrånvaro
Varav långtidssjukfrånvaro timmar per årsarbetare
Total sjukfrånvaro per åldersgrupp (%)
Yngre än 30 år
30–49 år
50 år och äldre
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Antal i april
2020

402
140
90
269
901

Ökning/
minskning

-25
-25
-23
-76
-149

Sammanställda
räkenskaper
2021-01-01
2020-01-01
2021-04-30
2020-04-30
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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NOT 2, JUSTERINGAR FÖR EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER
JUSTERINGAR FÖR EJ L IKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER

Justering ej erhållen ränta
Avskrivningar
Utrangering inventarier
Förändring avsättning
Justering inkomstskatt
Summa för ej likviditetspåverkande poster

GR
2021-04-30 2020-04-30
0
0
1 001
1 316
1 001
1 316

Sammanställda
räkenskaper
2021-04-30
0
2 067
0
0
-1 644
423

2020-04-30
0
2 566
17
0
179
2 762

NOT 3, ÖVRIGA LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER
ÖVRIGA LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER

GR
2021-04-30 2020-04-30
0
0

Reavinst inventarier
Reaförlust inventarier
Summa övriga likviditetspåverkande poster
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Sammanställda
räkenskaper
2021-04-30
0
0
0

2020-04-30
-109
0
-109
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Upplysningar om redovisningsprinciper – GR och
sammanställda räkenskaper
Lagrum och sammanställda räkenskaper
GR:s redovisning är från och med 2019 upprättad utifrån Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning
(RKR). Gryning Vård AB:s och ISGR AB:s redovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) samt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). Om de kommunala koncernföretagens regler och principer avviker
från kommunalförbundets, skall dessa justeras före konsolidering. Inga väsentliga skillnader
i redovisningsprinciper har identifierats. GR har från och med 2021 förändrat hanteringen av
medel avsedda för regional vuxenutbildning. Såväl erhållna medel som utbetalda medel hanteras
bokföringsmässigt via balansräkningen. Detta innebär att omsättningen för GR påverkas väsentligt
med cirka 40 procent (-64 637 tkr) jämfört med samma period föregående år.
I GR:s sammanställda räkenskaper ingår samtliga bolag där GR har minst 20 procents inflytande. Inga förändringar har skett under året i den kommunala koncernens sammansättning. De
sammanställda räkenskaperna omfattar moderbolaget Göteborgsregionens kommunalförbund
(GR), det helägda dotterbolaget Göteborgsregionens Internationella Skola (ISGR AB) och dotterbolaget Gryning Vård AB, som ägs till 54 procent. De sammanställda räkenskaperna upprättas
med proportionell konsolidering, vilket innebär att dotterbolagens räkenskaper som tas upp i de
sammanställda räkenskaperna motsvarar den ägda andelen. Mellanhavanden inom den kommunala koncernen elimineras. Redovisning sker enligt RKR R16 Sammanställda räkenskaper.

Balansräkningens poster
Balansräkningen är uppställd enligt LKBR kap §2.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas enligt RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar och RKR R4 Materiella anläggningstillgångar.
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen
för mindre värde har satts till 23 800 kr 2021 (ett halvt prisbasbelopp) och gäller som gemensam
gräns för immateriella och materiella anläggningstillgångar. De inventarier som har ett värde
under ett halvt prisbasbelopp och/eller en ekonomisk livslängd under 3 år klassificeras som direktavskrivna korttidsinventarier. Samma gräns för mindre värde används i förekommande fall
även för finansiella leasingavtal.
Avskrivningar påbörjas då tillgången tas i bruk. Avskrivning görs över den bedömda nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. Omprövning av nyttjandeperioden
sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, teknikskiften och organisationsförändringar). Immateriella anläggningstillgångar med ett
restvärde omprövas avseende nyttjandeperiod i slutet av varje räkenskapsår. Immateriella och
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materiella anläggningstillgångar under upparbetning, redovisas som Pågående Nyanläggningar
i respektive not. Tillgångar avseende mark skrivs inte av.
Följande avskrivningstider tillämpas normalt:
Materiella anläggningstillgångar
GR: infrastruktur data 3 år, maskiner 3 eller 5 år, kontorsinventarier 5 år, konferensmöbler 7 år.
ISGR AB: datorer/programvaror 3 år, Inventarier, verktyg och installationer 5 år, klassrumsinventarier Molinsgatan 5 år, klassrumsinventarier Guldheden 10 år. Förbättringsutgifter i annans
fastighet 5 år.
Gryning vård AB: datorer 3 år, fordon 5 år, inventarier 5-10 år. Byggnader och förbättringsutgifter i annans fastighet 15–100 år. Komponentavskrivning tillämpas. Mark skrivs ej av.
I balansräkning och noter redovisas Förbättringsutgifter i annans fastighet under rubriken
Övriga materiella anläggningstillgångar.
Immateriella anläggningstillgångar
GR: IT-investeringar 5 år avser egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar. Programvaror
3 och 5 år avser förvärvade immateriella anläggningstillgångar.
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) beräknas som Utgående Anskaffningsvärde dividerat
med Årets avskrivningar.

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag

GR:s aktier i dotterbolag värderas till anskaffningsvärde.
Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skattefordran utgörs av 54 procent av inkomstskatt hos Gryning vård AB som avser
framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och skattefordringar på temporära
skillnader avseende fastigheter som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden
för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på
balansdagen enligt LKBR kap 7 §5.
Lager avseende läromedel

Värdet av GR:s lager avseende läromedel beräknas enligt FIFO-metoden (först in/först ut) och dess
värde sammanställs via en aktuell lagerlista. I samband med varje årsskifte sker en lagerinventering.
Pågående projekt

Pågående projekt är projekt som har ett startdatum före årsskiftet, ett slutdatum efter årsskiftet,
en tydlig budget och ett uttalat mål. Intäkter och kostnader för respektive projekt resultatförs i takt
med upparbetning. Om nedlagda kostnader överstiger erhållna intäkter bokförs en justering av
mellanskillnaden mot intäkter och tillgångar. Om erhållna intäkter överstiger nedlagda kostnader
bokförs en justering av mellanskillnaden mot intäkter och skulder. Befarade förluster redovisas
direkt i årets resultaträkning.
Skattefordran

Skattefordran avser dotterbolagens redovisade inkomstskatter som enligt bedömning skall erhållas från skatteverket avseende aktuellt år, samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt.
Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar värderas vid anskaffningstillfället till anskaffningsvärde och därefter till
verkligt värde. Värdeförändringen bokförs över resultaträkningen. Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas per affärsdagen. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen
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när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma
gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till
annan part. Dotterbolagen har inga placerade medel. Redovisning sker enligt RKR R7 Finansiella
tillgångar och finansiella skulder.
Kassa & Bank

Tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas enligt LKBR 7 kap §9 till växelkursen på balansdagen. Valutakurser publicerade på Riksbankens webbplats som är ett beräknat medelvärde
av olika bankers köp- och säljkurser används enligt RKR R7 Finansiella tillgångar och finansiella
skulder. Valutakursdifferensen hänförlig till likvida medel redovisas i resultaträkningen under
finansiella poster.
Avsättningar

Avsättningar redovisas enligt RKR R9 Avsättningar och Ansvarsförbindelser. Avsättningar redovisas då det förekommer en legal förpliktelse mot en extern part till följd av en eller flera inträffade händelser och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen. Avsättningen ska motsvara den på balansdagen bästa uppskattningen av det belopp
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen.
Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är hänförlig till skatt avseende dotterbolagens obeskattade reserver.
Skulder

Samtliga skulder är kortfristiga och värderas till anskaffningsvärde förutom pågående projekt (se
Pågående projekt under omsättningstillgångar ovan). En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen fullgjorts, annullerats eller på annat sätt upphört.
Skatteskulder

Skatteskulder avser dotterbolagens redovisade inkomstskatter som enligt bedömning skall erläggas till skatteverket avseende aktuellt år, samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt.

Resultaträkningens poster
Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR kap 5 §2.

Intäkter
Intäktsföring sker enligt RKR 2 Intäkter. Årsavgifter avser årsavgift till GR från de 13 medlemskommunerna. Årsavgiften delas upp i den andel som avser verksamhet inom GR och den andel som
avser transfereringar till andra organisationer. Erhållna medel för vuxenutbildning redovisas inte
längre som erhållna bidrag utan bokförs direkt mot särskilt avsett skuldkonto i balansräkningen.
GR och den sammanställda redovisningen omfattas ej av bidrag till infrastruktur eller skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning så som en kommun.
Bidrag och statsbidrag

Bidrag och statsbidrag förenade med villkor avseende framtida prestation eller andra specifika
villkor intäktsredovisas i takt med att prestationen utförs.

Kostnader

Skattekostnader avseende bolagsskatt

Skattekostnader avseende bolagsskatt redovisas i de sammanställda räkenskaperna under posten verksamhetens kostnader enligt RKR R 16 Sammanställda räkenskaper. Skattekostnaderna
avser inkomstskatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende
tidigare års aktuella skatt.
Leasing

Leasing redovisas enligt RKR R5 Leasing. Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing,
dvs. leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
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Finansiella kostnader

Finansiella kostnader inkluderar bankkostnader.

Drift och investeringsredovisning
GR:s driftredovisning är att likställa med redovisningen av dess resultaträkning. Även fullmäktiges
budget läggs på denna nivå. Ingen separat investeringsbudget finns då investeringarna inte är så
omfattande som i en kommun där investeringar sker i gator, va-verk och dylikt. Investeringarna
budgeteras och redovisas i driftredovisningen årsvis. I nuläget lämnas därför ingen separat driftoch investeringsredovisning.

Kassaflödesanalys och nyckeltal
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är redovisad enligt Indirekt metod utifrån RKR R13 Kassaflödesanalys. Inga
bidrag till infrastruktur är aktuella varpå denna post exkluderats i kassaflödesanalysen.

Nyckeltal
Soliditet

Soliditet definieras som eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Soliditeten anger den finansiella ställningen på lång sikt, dvs. den visar vilken beredskap det finns för att möta oförutsedda
händelser, till exempel framtida resultatförsämringar.
Kassalikviditet

Kassalikviditet definieras som förhållandet mellan omsättningstillgångar (exklusive varulager)
och kortfristiga skulder. Kassalikviditeten visar vilken beredskap som finns för att klara de
löpande betalningarna. Kassalikviditeten ökar något för GR då fordran hos koncern klassificeras
om från långfristig till kortfristig fordran. De sammanställda räkenskapernas kassalikviditet
påverkas ej.
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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.

www.goteborgsregionen.se
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Förbundsstyrelsen – ärende 3
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Bo Andersson, Ekonomichef
Datum: 2021-05-19, diarienummer: 2021-00106
Datum: åååå-mm-dd

Riktlinje för förbundsstyrelsens
uppsiktsplikt i bolag
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås fastställa föreliggande riktlinje för
Göteborgsregionen (GR).

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till ny riktlinje för förbundsstyrelsens uppsiktsplikt av GR:s bolag
har tagits fram enligt bilaga.
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomförde EY under slutet av
föregående år en granskning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt. Syftet med
granskningen var att bedöma huruvida förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag i enlighet med lagstiftning och
förbundets egna regler. Sammanfattningsvis konstaterade revisorerna att
förbundsstyrelsen delvis har säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över
förbundets bolag. Bedömningen gjordes främst mot bakgrund att det på GR
finns flera olika konstellationer som utövar uppsikt över bolagen men att det
saknas en tydligt dokumenterad struktur över hur det samlade utfallet av
dialogformerna med bolagen tas vidare till förbundsstyrelsen.
Revisorerna redovisade utifrån genomförd granskning ett par förbättringsområden. Utifrån de av revisorerna identifierade förbättringsområdena togs en
handlingsplan fram. GR presenterar som ett led av densamma, i denna
omarbetade riktlinje, förslag till insatser i syfte att förbättra uppsiktsplikten
kopplat till framtagna rutiner och riktlinje.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Följebrev från revisionen, GR
Granskningsrapport av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt från EY
GR:s handlingsplan utifrån genomförd granskning
Riktlinje för förbundsstyrelsens uppsiktsplikt i bolag

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Bo Andersson
Ekonomichef

Riktlinje uppsiktsplikten

1 (1)

2020-12-02

Till Förbundsstyrelsen
För kännedom till Förbundsfullmäktige

Granskning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har
EY genomfört en granskning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt. Syftet med granskningen har varit
att bedöma om förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag, det
vill säga i enlighet med lagstiftning och förbundets egna riktlinjer.
Utifrån vad granskningen visar så är den sammanfattande bedömningen att förbundsstyrelsen delvis
har säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag. Bedömningen görs främst mot
bakgrund av att det finns flera olika konstellationer som utövar uppsikt över bolagen men att det
saknas en tydligt dokumenterad struktur över hur det samlade utfallet av dialogformerna med
bolagen tas vidare till förbundsstyrelsen. Utifrån granskningen har ett antal förbättringsområden
identifierats.
Följande rekommendationer lämnas till förbundsstyrelsen:








Tydliggöra roller och ansvar inom ramen för uppsiktsplikten för samtliga de aktörer som berörs
av den samlade uppsikten av förbundets bolag, samt tydliggöra hur dessa roller och ansvar ska
samordnas.
Uppdatera och efterleva riktlinjen för uppsikt över del- och helägda bolag. Detta innefattar att:
o Säkerställa att struktur för möten beslutas för båda förbundets bolag
o Efterleva beslutad struktur för hur förbundsstyrelsen får del av möteshandlingar avseende
förbundets bolag
Säkerställa att förbundsstyrelsen som helhet löpande får del av protokoll från bolagsstyrelsemöten
och ägarsamråd, i syfte att säkerställa att hela förbundsstyrelsen ges förutsättningar att ta ansvar
för och bedriva en ändamålsenlig uppsiktsplikt.
Säkerställa en struktur för uppsiktsplikten som undviker personberoende i informationsutbyte
mellan det utsedda ägarombudet och förbundsstyrelsen.

Rapporten översänds med önskan om svar på hur förbundsstyrelsen avser att behandla
rekommendationerna senast den 2 mars 2021.

Göteborg den 2 december 2020

Thomas Svensson
Ordförande

Sven R. Andersson
Vice ordförande

Revisionsrapport 2020
Genomförd på uppdrag av revisorerna
December 2020
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
har EY genomfört en granskning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt. Syftet med granskningen
har varit att bedöma om förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över
förbundets bolag, det vill säga i enlighet med lagstiftning och förbundets egna riktlinjer. Utifrån
vad granskningen visar så är den sammanfattande bedömningen att förbundsstyrelsen delvis
har säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag.
De huvudsakliga iakttagelserna är:
 Förbundsstyrelsen har antagit en riktlinje för uppsikt över bolagen. Granskningen visar
dock att förbundsstyrelsen inte löpande tar del av protokoll från bolagsstyrelsemöten
eller ägarsamråd såsom föreskrivs av riktlinjen.
 GR följer bolagens verksamhet på en rad olika sätt och genom olika konstellationer.
Granskningen visar dock att det saknas en röd tråd i hur de olika dialogformerna
samverkar och hur det samlade utfallet av dialogformerna tas vidare till förbundsstyrelsen.
 Det saknas systematik för hur och när ägarombuden ska föra vidare information från
bolagen till förbundsstyrelsen. Det är svårt att överblicka de olika delarna av hur
uppsiktsplikten utövas över förbundets bolag, då den är fördelad på ett flertal funktioner
som inte på ett tydligt sätt dokumenterats.
 Därtill visar granskningen att uppsikten över bolagen i stort centreras till förbundsstyrelsens presidium. Uppsiktsplikten åligger enligt kommunallagen förbundsstyrelsen
som helhet, varför det är av vikt att styrelsen på ett systematiskt sätt får del av
information av bolagen.
 Granskningen visar att det finns former för hur rapportering av uppsikten ska ske till
förbundsfullmäktige.
Utifrån genomförd granskning rekommenderas förbundsstyrelsen att:
 Tydliggöra roller och ansvar inom ramen för uppsiktsplikten för samtliga de aktörer som
berörs av den samlade uppsikten av förbundets bolag, samt tydliggöra hur dessa roller
och ansvar ska samordnas.
 Uppdatera och efterleva riktlinjen för uppsikt över del- och helägda bolag. Detta
innefattar att:
o Säkerställa att struktur för möten beslutas för båda förbundets bolag
o Efterleva beslutad struktur för hur förbundsstyrelsen får del av möteshandlingar
avseende förbundets bolag
 Säkerställa att förbundsstyrelsen som helhet löpande får del av protokoll från
bolagsstyrelsemöten och ägarsamråd, i syfte att säkerställa att hela förbundsstyrelsen
ges förutsättningar att ta ansvar för och bedriva en ändamålsenlig uppsiktsplikt.
 Säkerställa en struktur för uppsiktsplikten som undviker personberoende i
informationsutbyte mellan det utsedda ägarombudet och förbundsstyrelsen.

2

1. Inledning
1.1. Bakgrund
Förbundsstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunalförbundets
angelägenheter. I Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) finns det helägda bolaget
ISGR AB och det delägda bolaget Gryning Vård AB. Förbundsstyrelsen ska enligt
kommunallagen 6 kap 1 § ha uppsikt över förbundets bolag. Förbundsstyrelsen är skyldig att
följa om bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
förbundsfullmäktige fastställt, att lagar och förordningar efterlevs och att medlen används på
ett effektivt sätt.
Förbundsstyrelsen i GR har beslutat om riktlinjer för hur uppsikten över bolagen ska bedrivas.
Av riktlinjerna framgår att ekonomisk ställning och utveckling, det kommunala ändamålet samt
styrning, uppföljning och kontroll ska vara i fokus i styrelsens uppsikt över bolagen.
Revisionen har i sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt det som väsentligt att granska
förbundsstyrelsens uppsikt över förbundets bolag. I God revisionssed framgår de grunder som
revisorerna använder när de bedömer ansvarstagande i styrelser och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning är bland annat risken för brister i styrning och
intern kontroll av verksamhet samt brister i styrning och intern kontroll av ekonomi.
1.2. Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att bedöma om förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppsikt
över förbundets bolag, det vill säga i enlighet med lagstiftning och förbundets egna riktlinjer.
Inom ramen för granskningen besvaras följande revisionsfråga:


Har förbundsstyrelsen säkerställt ett ändamålsenligt arbete med uppsikt över förbundets
bolag?
o Hur utövar förbundsstyrelsen sin uppsikt över förbundets bolag?
o Vilken information inhämtar förbundsstyrelsen från bolagen för att kunna utöva sin
uppsikt?
o Har förbundsstyrelsen fastställt former för hur rapportering ska ske till
förbundsfullmäktige?

1.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser, slutsatser och bedömningar.


6 kap 1 § Kommunallagen (2017:725) som innehåller bestämmelser om styrelsens
uppsiktsplikt



Reglemente för förbundsstyrelsen



Eventuella riktlinjer och/eller rutiner som avser förbundsstyrelsens uppsikt

Revisionskriterierna beskrivs mer utförligt i bilaga 1.
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1.4. Metod
Granskningen genomförs som en dokument- och intervjustudie. Intervjuer har hållits med:


Presidiet i förbundsstyrelsen



Förbundsdirektör tillsammans med ekonomichef

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktakontrollera granskningsrapporten.
1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd
Granskningen avgränsas till ställd revisionsfråga och till att avse förbundsstyrelsens uppsikt
över kommunalförbundets bolag.
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2. Förbundsstyrelsens uppsikt över del- och helägda bolag
2.1. Organisation och ansvar
GR är ensam ägare till International School of the Gothenburg Region (ISGR). GR är också
delägare i bolaget Gryning Vård AB tillsammans med Boråsregionens kommunalförbund,
Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund och Fyrbodals kommunalförbund. GR är majoritetsägare och äger 54 procent av bolagets aktier.
Av förbundsstyrelsens reglemente framgår att styrelsen har ett helhetsansvar för förbundets
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Detta oavsett om verksamheter sker i
nämnd eller i bolag. Vidare framgår av reglementet att styrelsen inom ramen för sitt uppdrag
ska ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av de kommunala företag som GR helt eller
delvis äger.
2.2. Förbundsstyrelsens uppsikt över del- och helägda bolag
Förbundsstyrelsen har beslutat om en riktlinje för uppsikten över bolagen. Riktlinjen beslutades
2016. Av riktlinjen framgår att bolagens ekonomiska ställning och utveckling, det kommunala
självändamålet och styrning, uppföljning samt kontroll ska vara fokus i styrelsens uppsikt.
Uppsikten ska enligt riktlinjen i första hand utövas genom att styrelsen tar del av följande
dokumentation:
 Styrelseprotokoll
 Protokoll från bolagsstämma eller motsvarande
 Protokoll från ägarsamråd eller motsvarande
 Budget och verksamhetsplan
 Delårsrapport (-er)
 Årsredovisning
 Revisorernas granskningsrapport
 Årlig redovisning av verksamheten i förhållande till fastställt ändamål för
verksamheten
 Årlig redovisning av hur den interna kontrollen fungerar
Dessa dokument ska enligt riktlinjen löpande redovisas till förbundsstyrelsen. Av förbundsstyrelsens protokoll 2020 framgår inte att styrelsen tagit del av bolagens styrelseprotokoll
eller protokoll från ägarsamråd. Enligt uppgift är det i huvudsak ekonomichef och förbundsstyrelsens sekreterare som tar del av och analyserar underlag i form av styrelseprotokoll och
protokoll från ägarsamråd. Vid behov vidarebefordras informationen till förbundsdirektör.
Frågor av väsentlig karaktär uppges lyftas till förbundsstyrelsen.
I riktlinjen finns ett stycke med rubriken ”Förslag till förbättringar”. Av vad som går att utläsa
av riktlinjen är det inte tydligt vilken status dessa förslag till förbättringar har i styrelsens
arbete med uppsikt.
Av riktlinjen framgår att GR:s förbundsdirektör ska träffa respektive bolags VD två gånger per
termin. Av dokumentation som kommit granskningen till del framgår att GR:s
förbundsdirektör träffat VD på Gryning Vård AB i september samt i november.1.
1

Ett möte mellan förbundsdirektör och VD uppges ha varit inplanerat i april månad, men ställdes in på
grund av sjukdom.
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Vi noterar att förbundsdirektören har närvarat vid ägarsamråd för Gryning Vård AB under
året där även VD har deltagit.
Förbundsdirektören har träffat VD:n på ISGR vid två tillfällen i april 2020. Utöver fysiska
avstämningar uppges att ett antal mailavstämningar har gjorts mellan VD och förbundsdirektör,
samt mellan GR:s ekonomichef och respektive bolags ekonomichef.
2.2.1. Ägarombudens roll och ställning
För varje mandatperiod utser förbundsstyrelsen ett ägarombud för respektive bolag.
Formulering i beslut är att ägarombudet utsetts till ombud för bolagets årsstämma.
Ägarombuden för ISGR respektive Gryning Vård har emellertid kommit att fylla något olika
funktioner. Vad gäller ISGR har ägarombudet ingen särskild roll utöver deltagande på
årsstämma.
Vad gäller ägarombudet i Gryning Vård så uppges att ägarombudet fyller en viktig funktion i
uppsiktsplikten från GR utöver det som framgår av förbundsstyrelsens beslut om att vara
ombud vid årsstämma. Ägarombudet har i praktiken fått en roll som ägarombud i olika
sammanhang löpande under året. GR:s ägarombud är ordförande i ägarsamråden. I intervju
uppges att ägarombudet själv behöver känna in vidden av sitt uppdrag från förbundsstyrelsen.
Via förbundsstyrelsens presidium och förbundsdirektören har ombudet upplysts om förbundsstyrelsens hållning i olika frågor. I praktiken har alltså ägarombudet mandat att informera
bolaget om GR:s hållning och fatta beslut å ägarens vägnar. Att ägarombudet i Gryning Vård
AB har en mer omfattande roll uppges bero på det omställningsarbete som Gryning Vård AB
har varit inne i de senaste åren vad gäller att uppnå en ekonomi i balans och ett utbud som
motsvarar efterfrågan på bolagets tjänster.
I intervju uppges att ägarombudet löpande behöver kunna avgöra distinktionen mellan vad
som är en bolagsstyrningsfråga och vad som är en ägarfråga. I intervju lyfts att det finns en
risk för att den löpande insynen i och kontakten med bolagen blir personberoende, givet
ägarombudets ansvar. Som utvecklingsområde nämns i intervju att ägarombudets roll
gentemot övriga i förbundsstyrelsen bör tydliggöras. I intervju med förbundsstyrelsens
presidium uppges att presidiet ser ett behov av att utforma tydliga instruktioner för respektive
ägarombud. Därtill uppges det finnas behov av att systematisera dialogen mellan ägarombud
och styrelsens presidium.
2.2.2. Ägarsamråd
Vad gäller Gryning Vård AB anges i riktlinjen för uppsikt att ägarsamråd ska genomföras
regelbundet och minst en gång årligen. Vid ägarsamråden deltar ägarombud från GR, GR:s
förbundsdirektör och ekonomichef, representanter från övriga kommunalförbund samt
representanter från Gryning Vård AB. Av protokoll framgår att ägarsamråd har hållits fyra
gånger2 under 2020.

2

2020-02-27, 2020-04-02, 2020-04-28, 2020-11-24.
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Av konsortialavtal för Gryning Vård AB framgår att samrådet ska fungera som forum för
informationsutbyte och diskussion om aktuella händelser rörande bolagets uppdrag, mål och
ekonomiska förhållanden samt långsiktiga utveckling. Ägarsamrådet ska vara ett forum som
bolagsledningen kan vända sig till för att dels initiera frågor, dels efterfråga ägarnas uppfattning
om bolagets strategiska utveckling.
Ägarombudet ska enligt uppgift löpande rapportera till styrelsens presidium. Av intervju
framkommer att rapportering från ägarsamråd inte sker till förbundsstyrelsen med
systematik, utan sker via förbundsdirektör när det anses vara påkallat.
2.2.3. Förbundsstyrelsens löpande uppföljning av bolagens verksamhet
I förbundsstyrelsens årshjul för 2020 finns årsstämma för Gryning Vård AB respektive ISGR
inlagt i april samt maj. Vidare framgår att styrelsens presidium eventuellt avser att träffa
presidiet i ISGR samt VD i november. Bolagsledningen i ISGR deltog i oktober på
förbundsstyrelsens sammanträde och informerade om läget med lokalsituationen för skolan.
I intervju uppges att GR:s hel- och delägda bolag är en integrerad del av GR:s verksamhet.
Vidare framkommer i intervju att den primära dialogen mellan GR:s bolag och
förbundsstyrelse sker på presidienivå mellan parterna. Styrelsens presidium träffar
respektive bolags presidium en gång årligen.
Det uppges att presidiemötena protokollförs, i vissa fall med en kort beskrivning av
diskussionens fokus. Det är inte tydligt huruvida detta rapporteras till förbundsstyrelsen som
helhet.
Av förbundsstyrelsens protokoll framgår att ägarombudet i Gryning Vård AB givit
förbundsstyrelsen en informationsdragning från det ägarsamråd som ägt rum i april 2020.
Vidare har förbundsstyrelsen vid sina sammanträden i juni, september och oktober 2020 tagit
del av en lägesrapport avseende Gryning Vård AB. Av protokoll från förbundsstyrelsens
presidium framgår att presidiet informerats om läget avseende Gryning Vård AB vid ett antal
tillfällen under 20203.
Förbundsstyrelsens presidium informerades vid sammanträden i februari och oktober 2020
om ISGR:s framtida lokalförsörjning.
2.2.4. Särskild uppföljning av Gryning Vård AB med anledning av ekonomisk utveckling
Från 2019 och framåt har GR:s ekonomichef kontinuerligt följt Gryning Vård AB:s ekonomiska
utveckling. Initialt är den ökade kontakten inte sprungen ur ett särskilt uppdrag fattat av
förbundsstyrelsen.

3

Vid sammanträde 2020-02-04, 2020-03-16, 2020-04-20 samt 2020-05-08.
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Av protokoll från ägarsamråd i mars 2019 framgår dock att ägarna haft ett internt samråd där
det framgår att:
1) GR som största ägare har ett stort ansvar i ägarkonstellationen,
2) Det är av vikt att följa bolagets ekonomiska utveckling gentemot periodiserad budget
och gentemot föregående år för att säkerställa att bolagets plan håller över tid.
Den särskilda uppföljningen av bolagets ekonomiska utveckling härrör ur GR:s förvaltnings
tolkning av ägarsamrådets ambition enligt ovan om uppföljning av Gryning Vård AB:s ekonomi.
Vidare beslutade ägarna i samband med ägarsamråd i februari 2020 att Gryning Vård AB ska
avge månatlig rapportering till GR:s förbundsdirektör.
Rapporteringen till GR:s förbundsdirektör ska omfatta:
 Ekonomiskt utfall
 Beläggningsgrad
 Kassalikviditet
2.3. Samlad redovisning av uppsikten samt rapportering till förbundsfullmäktige
Av förbundsstyrelsens riktlinje för uppsikt över bolagen framgår att de av GR ägda bolagen
årligen ska avge en redovisning där VD beskriver:
 Bolagets interna kontroll och organisering
 Hur man under året har följt upp den interna kontrollen
 Utvärdering av hur den interna kontrollen fungerar
Beskrivningen ska lämnas in i samband med årsredovisningen. Såväl ISGR som Gryning
vård AB har lämnat in redogörelser avseende verksamhetsåret 2019. Vi noterar att bolagens
redovisningar skiljer sig åt i format och i omfattning. Detta beskrivs kortfattat nedan.
2.3.1. ISGR
I ISGR:s redovisning avseende verksamhetsåret 2019 bedömer bolaget att verksamheten har
bedrivits i enlighet med fastställd bolagsordning och ägardirektiv. Det saknas en utvärdering
av hur arbetet med intern kontroll fungerar. Av redovisningen framgår att internkontrollarbetet
i bolaget bedrivs genom att representanter i skolans ledningsgrupp ”ansvarar för olika
sakområden och bevakar och följer upp vad som sker inom respektive område”.
Återrapportering till ledningsgruppen uppges ske när en förändring inträffar. Återkoppling till
bolagets styrelse avseende riskanalys och internkontroll uppges ske fortlöpande.
Internkontrollplanen uppges uppdateras en gång per termin.
2.3.2. Gryning Vård AB
I Gryning Vård AB:s redovisning görs bedömningen att arbetet med internkontroller fungerar
väl. Ekonomichef ansvarar för den löpande uppföljningen och dokumentationen av
internkontrollplanen. Bolagets styrelse får årligen en genomgång inför nästkommande år där
prioriterade risker och planerade åtgärder framgår. Därtill sker en återredovisning till styrelsen
under hösten där redogörelse ges av status på aktuella risker och åtgärder.
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2.3.3. Förbundsdirektörens rapport
GR:s förbundsdirektör ska årligen avge ett yttrande till förbundsstyrelsen där det för varje
enskilt bolag framgår om verksamheten under föregående år bedömts ha varit förenligt med
det fastställda ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. Yttrandet ska
baseras på bolagens självskattning av sin verksamhet. Baserat på yttrandet fattar styrelsen
årligen beslut om bolagen har bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Detta
rapporteras sedan vidare till förbundsfullmäktige. Rapportering till fullmäktige sker en gång
årligen i samband med årsbokslut.
Av förbundsdirektörens yttrande avseende verksamhetsåret 2019 framgår att dialogen med
bolagen fungerat väl under 2019. Den samlade bedömningen var att förbundsstyrelsens
uppsiktsplikt varit ändamålsenlig och att den fungerat på ett tillfredsställande sätt.
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3. Samlad bedömning
3.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna
Revisionsfrågor


Bedömning

Har förbundsstyrelsen säkerställt Utifrån genomförd granskning bedömer vi att
ett ändamålsenligt arbete med förbundsstyrelsen delvis har säkerställt en
uppsikt över förbundets bolag?
ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag.
o
o

o

Hur utövar förbundsstyrelsen sin
uppsikt över förbundets bolag?
Vilken
information
inhämtar
förbundsstyrelsen från bolagen
för att kunna utöva sin uppsikt?
Har förbundsstyrelsen fastställt
former för hur rapportering ska
ske till förbundsfullmäktige?

Förbundsstyrelsen har antagit en riktlinje för
utövande av uppsikt över förbundets bolag. Enligt
riktlinjen ska styrelsen utöva sin uppsikt över
bolagen genom att löpande ta del av protokoll
samt genom dokumentation i samband med
årsbokslut. Av granskningen framgår att förbundsstyrelsen inte löpande tar del av protokoll från
bolagsstyrelser eller från ägarsamråd.
Granskningen visar att det utsedda ägarombudet
för Gryning Vård har kommit att ha en central roll
i utövandet av styrelsens uppsiktsplikt, vilket inte
är fallet för ISGR.
Granskningen visar att det finns former för hur
rapportering av uppsikten ska ske till förbundsfullmäktige. Rapportering till fullmäktige sker en
gång årligen och baseras på förbundsdirektörens
utlåtande av uppsikten över bolaget. Utlåtandet
baseras i sin tur på respektive bolags självskattning av sin verksamhet samt förbundsstyrelsens utlåtande.

3.2. Slutsats och rekommendationer
Syftet med granskningen har varit att bedöma om förbundsstyrelsen säkerställt en
ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag, det vill säga i enlighet med lagstiftning och
förbundets egna riktlinjer.
Vi bedömer att förbundsstyrelsen delvis har säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över
förbundets bolag. Bedömningen görs främst mot bakgrund av att det finns flera olika
konstellationer som utövar uppsikt över bolagen men att det saknas en tydligt dokumenterad
struktur över hur det samlade utfallet av dialogformerna med bolagen tas vidare till
förbundsstyrelsen.
Granskningen visar att förbundsstyrelsen har antagit en riktlinje för uppsikt över bolagen. Vi
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ser det som bristfälligt att förbundsstyrelsen inte löpande tar del av protokoll från
bolagsstyrelsemöten eller ägarsamråd.
Vidare visar granskningen att GR följer bolagens verksamhet på en rad olika sätt och genom
olika konstellationer. Vi menar dock att det saknas en röd tråd i hur de olika dialogformerna
samverkar och hur det samlade utfallet av dialogformerna tas vidare till förbundsstyrelsen.
Det utsedda ägarombudet för Gryning Vård AB har kommit att få en central roll för
informationsöverföring till ägaren utöver det formella uppdrag som ägarombudet har i att vara
ombud vid årsstämma. Det saknas systematik för hur och när ägarombuden ska föra vidare
information från bolagen till förbundsstyrelsen. Det är svårt att överblicka de olika delarna av
hur uppsiktsplikten utövas över förbundets bolag, då den är fördelad på ett flertal funktioner
som inte på ett tydligt sätt dokumenterats. Därtill visar granskningen att uppsikten över bolagen
i stort centreras till förbundsstyrelsens presidium. Uppsiktsplikten åligger enligt kommunallagen förbundsstyrelsen som helhet, varför det är av vikt att styrelsen på ett systematiskt sätt
får del av information av bolagen.
Vi menar att riktlinjen i sin struktur är något otydlig och inkonsekvent. Detta grundar vi på att
det inte på ett tydligt sätt framgår vad som är skarpa krav från styrelsens sida, givet stycket
förslag till förbättringar. Vidare noteras att det i riktlinjen saknas styrning i med vilken intervall
dialog ska föras med styrelsen i ISGR.
Sammantaget är vår bedömning att det finns utvecklingsmöjligheter inom ett antal områden
och lämnar därför nedan rekommendationer till förbundsstyrelsen.
Utifrån genomförd granskning rekommenderas förbundsstyrelsen att:
 Tydliggöra roller och ansvar inom ramen för uppsiktsplikten för samtliga de aktörer som
berörs av den samlade uppsikten av förbundets bolag, samt tydliggöra hur dessa roller
och ansvar ska samordnas.
 Uppdatera och efterleva riktlinjen för uppsikt över del- och helägda bolag. Detta
innefattar att:
o Säkerställa att struktur för möten beslutas för båda förbundets bolag
o Efterleva beslutad struktur för hur förbundsstyrelsen får del av möteshandlingar
avseende förbundets bolag
 Säkerställa att förbundsstyrelsen som helhet löpande får del av protokoll från
bolagsstyrelsemöten och ägarsamråd, i syfte att säkerställa att hela förbundsstyrelsen
ges förutsättningar att ta ansvar för och bedriva en ändamålsenlig uppsiktsplikt.
 Säkerställa en struktur för uppsiktsplikten som undviker personberoende i
informationsutbyte mellan det utsedda ägarombudet och förbundsstyrelsen.
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Göteborg, 2 december 2020

Linnéa Johansson
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Karin Knutsson
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Hans Gavin
Certifierad kommunal yrkesrevisor och auktoriserad revisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1. Revisionskriterier
Kommunallagen 2017:725
I 3 kap. 11 § anges att kommuner får med de begränsningar som framgår av lag, överlämna
skötseln av kommunala angelägenheter till kommunala bolag, stiftelser och föreningar.
I 6 kap. 1 § anges att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal
verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ och sådana
kommunalförbund som kommunen eller regionen är medlem i
I 6 kap. 9 § anges att Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10
kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Förbundsordning
Av förbundsordningen framgår att förbundsfullmäktige ska få tillfälle att ta ställning innan beslut
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas inom förbundets hel- eller delägda
bolag.
Förbundsstyrelsens reglemente
Av förbundsstyrelsens reglemente framgår att styrelsen har ett helhetsansvar för förbundets
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Detta oavsett om verksamheter sker i
nämnd eller i bolag. Vidare framgår av reglementet att styrelsen inom ramen för sitt uppdrag
ska ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av de kommunala företag som GR helt eller
delvis äger.
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Bilaga 2. Intervjuade funktioner och källförteckning
Intervjuade funktioner
 Förbundsdirektör och ekonomichef, 2020-09-17
 Presidiet i förbundsstyrelsen, 2020-09-17
Källförteckning
 Reglemente förbundsstyrelsen, 2018-07-01
 Förbundsordning, 2020-02-12
 Riktlinje för förbundsstyrelsens uppsiktsplikt i bolag, 2016-12-09
 Instruktion för förbundsdirektör, 2017-03-31
 Dialogmöten med respektive VD och förbundsdirektör GR, dokument sammanställt
som underlag till granskningen
 Uppföljning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt i bolag, 2019
 Årshjul ekonomi, förbundsstyrelsen
Protokoll förbundsstyrelsen
 2020-06-09
 2020-05-09
 2020-09-24
Protokoll förbundsstyrelsens presidium
 2020-02-04
 2020-03-16
 2020-04-20
 2020-05-25
Gryning Vård AB
 Konsortialavtal mellan aktieägarna i Gryning Vård AB
 Protokoll ägarsamråd Gryning Vård AB, 2020-02-27
 Protokoll ägarsamråd Gryning Vård AB, 2020-04-02
 Protokoll ägarsamråd Gryning Vård AB, 2020-04-28
ISGR


Ägardirektiv för ISGR
 Bolagsordning ISGR
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Förbundsstyrelsens presidium – ärende 2
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Bo Andersson, Ekonomichef
Datum: 2021-02-17, diarienummer: 2020-00346
Datum: åååå-mm-dd

Göteborgsregionens
handlingsplan utifrån
revisorernas granskning av
förbundsstyrelsens uppsiktsplikt
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att anta föreliggande yttrande som sitt och
överlämna det till GR:s revisorer som svar på granskningsrapporten av
förbundsstyrelsens uppsiktsplikt.
Förbundsstyrelsen föreslås samtidigt att uppdra åt förbundsdirektören att
genomföra föreliggande handlingsplan.
Förbundsstyrelsen förslås delge förbundsfullmäktige sitt beslut i frågan.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning
av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt. Syftet med granskningen var att bedöma
huruvida förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över
förbundets bolag i enlighet med lagstiftning och förbundets egna regler.
Sammanfattningsvis konstaterar revisorerna att förbundsstyrelsen delvis har
säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag. Bedömningen görs
främst mot bakgrund att det finns flera olika konstellationer som utövar uppsikt över bolagen men att det saknas en tydligt dokumenterad struktur över hur
det samlade utfallet av dialogformerna med bolagen tas vidare till förbundsstyrelsen. Revisorerna redovisar därför fyra rekommendationer/förbättringsområden som man begär förbundsstyrelsens svar på.
Utifrån de av revisorerna identifierade förbättringsområdena redovisas i denna
handling svar i anslutning till respektive rekommendation. GR presenterar i
denna handling förslag till insatser i syfte att förbättra uppsiktsplikten kopplat
till framtagna rutiner och riktlinjer.

Beslutsunderlag
•

Följebrev från revisionen, GR

•

Granskningsrapport av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt från EY

Granskning uppsiktsplikt
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BESKRIVNING AV ÄRENDET
Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning
av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt. Syftet med granskningen var att bedöma
huruvida förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över
förbundets bolag i enlighet med lagstiftning och förbundets egna regler.
Sammanfattningsvis konstaterar revisorerna att förbundsstyrelsen delvis har
säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag. Bedömningen görs
främst mot bakgrund att det finns flera olika konstellationer som utövar
uppsikt över bolagen men att det saknas en tydligt dokumenterad struktur över
hur det samlade utfallet av dialogformerna med bolagen tas vidare till
förbundsstyrelsen.
Revisorerna redovisar därför fyra rekommendationer/förbättringsområden
som man begär förbundsstyrelsens svar på. Utifrån de av revisorerna
identifierade förbättringsområdena redovisar GR i denna handling förslag till
insatser i syfte att förbättra uppsiktsplikten kopplat till framtagna rutiner och
riktlinjer.
1. Tydliggöra roller och ansvar inom ramen för uppsiktplikten för samtliga
de aktörer som berörs av den samlade uppsikten av förbundets bolag,
samt tydliggöra hur dessa roller och ansvar ska samordnas
2. Uppdatera och efterleva riktlinjen för uppsikt över hel- och delägda
bolag. Detta innefattar att:
− Säkerställa att struktur för möten beslutas för båda förbundets bolag
− Efterleva beslutad struktur för hur förbundsstyrelsen får del av
möteshandlingar avseende förbundets bolag
3. Säkerställa att förbundsstyrelsen som helhet löpande får del av protokoll
från bolagsstyrelsemöten och ägarsamråd, i syfte att säkerställa att hela
förbundsstyrelsen ges förutsättningar att ta ansvar för och bedriva en
ändamålsenlig uppsiktsplikt
4. Säkerställa en struktur för uppsiktsplikten som undviker
personberoende i informationsutbyte mellan det utsedda ägarombudet
och förbundsstyrelsen

Bedömning
Utifrån de av revisorerna identifierade förbättringsområdena redovisas svar
och i förekommande fall förslag till åtgärd i anslutning till respektive
rekommendation.
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1. Rekommendation: Tydliggöra roller och ansvar inom ramen för
uppsiktsplikten för samtliga de aktörer som berörs av den samlade uppsikten
av förbundets bolag, samt tydliggöra hur dessa roller och ansvar ska
samordnas.
Svar: En samlad översyn av befintlig riktlinje kommer att genomföras under
våren 2021 och där utsedda funktioner och personers olika roller kring
uppsiktsplikten och hur dessa avses att samordnas kommer att förtydligas.
2. Rekommendation: Uppdatera och efterleva riktlinjen för uppsikt över
hel- och delägda bolag. Detta innefattar att:
•

Säkerställa att struktur för möten beslutas för båda förbundets bolag

•

Efterleva beslutad struktur för hur förbundsstyrelsen får del av
möteshandlingar avseende förbundets bolag
Svar: GR kommer att uppdatera fastställd riktlinje för hur uppsiktsplikten av
våra bolag ska gå till. I samband med denna översyn kommer mötes-struktur,
mötesintervall samt hur och vilka dokument som förbundsstyrelsen löpande
förväntas få ta del av att arbetas in i riktlinjen. Inskrivna mötes-intervall
kommer att vara ett minimum som kan öka i volym beroende på respektive
bolags rådande situation under året.
Samtliga protokoll från genomförda ägarsamråd från nu och framåt ska
distribueras till förbundsstyrelsen som information.
Utöver dessa förslag kommer förbundsstyrelsen på ett mer strukturerat sätt än
idag informeras av respektive ägarombud vid ett visst antal samman-träden
under året. Detta utöver den information som respektive bolag redan idag
avger vid sina möten med förbundsstyrelsen eller förbundsstyrelsens
presidium.
3. Rekommendation: Säkerställa att förbundsstyrelsen som helhet löpande
får del av protokoll från bolagsstyrelsemöten och ägarsamråd, i syfte att
säkerställa att hela förbundsstyrelsen ges förutsättningar att ta ansvar för och
bedriva en ändamålsenlig uppsiktsplikt.
Svar: Dialog kommer att föras med såväl presidium som förbundsstyrelse om
omfattningen av det informationsflöde som bör komma politikerna till del. I
detta tidiga läge föreslås, som också nämns ovan, att protokoll från ägarsamråd
och motsvarande distribueras till förbundsstyrelsen och att eventuellt behov av
övrig information ges till förbundsstyrelsen av respektive ägarombud och/eller
förbundsdirektör (se punkt 2).
4. Rekommendation: Säkerställa en struktur för uppsiktsplikten som
undviker personberoende i informationsutbyte mellan det utsedda ägarombudet och förbundsstyrelsen.
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Svar: Detta kommer också att ses över och framför allt kommer det att tas
fram en kortare instruktion till respektive ägarombud. Däri kommer att framgå
funktionens roll samt hur dialogen ska föras med förbundsstyrelsens presidium
och vidare med hela förbundsstyrelsen.
Nuvarande riktlinje togs fram 2016 och kommer att revideras och tas upp för
beslut i förbundsstyrelsen under våren 2021. Med dessa åtgärder förväntas GR
att framgent i än högre grad leva upp till kraven om en fullgod uppsikt av sina
bolag.
GR:s förbundsdirektör åläggs att tillse att gällande rutiner och riktlinjer
uppdateras och att dessa därefter läggs till förbundsstyrelsen för beslut.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Bo Andersson
Ekonomichef

Skickas till
Revisorerna
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Riktlinje för förbundsstyrelsens
uppsiktsplikt i bolag
Bakgrund
Förbundsstyrelsen ska ha en löpande uppsikt över förbundets verksamhet som
bedrivs i kommunala bolag (6 kap 1 § KL). Utöver detta har förbundsstyrelsen
sedan 1 januari 2013 även en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över de hel- eller
delägda aktiebolagen med en korresponderande handlingsplikt (6 kap 9 och 10 §§
KL). Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att förbundsstyrelsen i årliga beslut för
varje bolag ska pröva om verksamheten har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet, utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och
i övrigt förenlig med reglerna i 10 kap 3 – 5 §§ KL. Om förbundsstyrelsen finner att
så inte är fallet, ska den lämna förslag till förbundsfullmäktige om så kallade
nödvändiga åtgärder.
I och med den nya kommunallagen som trädde i kraft 2018 har det införts ett krav
på offentliggörande av resultatet av förbundsstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt och
möjlighet till rättslig prövning av förbundsstyrelsens beslut. Den förstärkta
uppsiktsplikten bör ses mot bakgrund av att kommunägda bolag under lång tid har
varit omdiskuterade i den allmänna debatten och diskussionen kring offentlig
upphandling och kommunala bolag. Vilken verksamhet en kommun/ett
kommunalförbund får bedriva framgår av kommunallagen och i förkommande fall
av speciallagstiftning. Det är endast vården av ”kommunala angelägenheter” som
kan överlåtas till ett kommunalägt aktiebolag. Det innebär att bara sådan verksamhet som kommunen/kommunalförbundet får bedriva i den egna förvaltningen får
bedrivas i bolagsform och att sådan verksamhet som en kommun/kommunalförbund är förhindrad att bedrivas också är förbjuden att bedrivas inom ramen för
ett kommunalt aktiebolag.
Förbundsstyrelsens uppsikt över GR:s hel- och delägda bolagsverksamheter syftar
till att säkerställa att de uppfyller det ändamål med verksamheten som har fastställts samt att verksamheten utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Uppsiktspliktens ansvar och innehåll
De ägda bolagen representerar stora tillgångar vilket kräver att GR har en löpande
uppsikt över bolagens utveckling och resultat. Uppsiktsplikten omfattar både
ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning. Förbundsstyrelsen som helhet har
ansvaret för den förstärkta uppsiktsplikten. Ansvaret för uppsiktsplikten kan inte
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delegeras till förbundsstyrelsens presidium, utan det är en uppgift för hela
förbundsstyrelsen att vara delaktiga.
Förbundsstyrelsen ska utöva en löpande uppsikt, dvs kontinuerlig kontroll, och
vidta de åtgärder som krävs. Den ska göra överväganden och fatta årliga beslut för
varje enskilt bolag. Det årliga beslutet tillsammans med styrelsens redogörelse med
sammanfattning av styrelsens iakttagelser ska delges fullmäktige såsom information tillsammans med eventuella förslag till förbundsfullmäktige om att fatta beslut
om nödvändiga åtgärder. Åtgärder kan även innebära att säkerställa att
fullmäktiges beslut verkställs. Det är viktigt att utövandet av uppsiktsplikten
dokumenteras. Det årliga beslutet ska fattas av förbundsstyrelsen i sin helhet och
styrelsen ska ha en reell möjlighet att agera.
Förbundsstyrelsen kan delegera att ta fram underlag och information samt underhandsåtgärder. Principiella frågor kan däremot inte delegeras. Förbundsdirektören
har i sin instruktion till uppgift att bland annat hålla sig informerad om verksamheten i GR:s bolag. Förbundsdirektören ansvarar även för att samordna uppsiktsplikten tillsammans med GR:s förvaltningsorganisation. Enskild tjänsteperson kan
få i uppdrag att vara förbundsstyrelsen behjälplig genom att sköta den löpande
uppsikten och insamling av information. Förbundsdirektören har här en viktig roll
och ska även ha möjlighet att delegera sådana arbetsuppgifter till enskild
tjänsteperson inom organisationen.
Uppsiktspliktens innehåll som anges nedan kan begränsas i omfattning om det
bedöms rimligt med hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art och
omständigheterna i övrigt. Förbundsstyrelsens minimikrav på sin granskning i
utförandet av den förstärkta uppsiktsplikten för sina bolag är att ta del av:
•
•
•
•
•
•

protokoll från bolagsstämma eller motsvarande
protokoll från genomförda ägarsamråd eller motsvarande
budget och verksamhetsplaner
delårsrapport (-er)
årsredovisning
revisorernas granskningsrapporter

Ovanstående dokument ska redovisas löpande till förbundsstyrelsen – undantag är
dokument som omfattas av sekretess genom lagstiftning. Vid behov ges också
särskild information vid förbundsstyrelsens sammanträden.
För att uppfylla informationskravet avger dessutom de av GR ägda bolagen årligen
en redovisning där VD beskriver:
• bolagets interna kontroll och organisering
• hur man under året har följt upp den interna kontrollen
• utvärdering av hur den interna kontrollen fungerar
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I ägardirektivet för Gryning Vård AB har ägarna och bolaget kommit överens om
hur de ska samverka inom ramen för det gemensamma ägandet. Ägarsamråd ska
genomföras minst två gånger per år och dessa kan utökas i antal om behov
föreligger med hänsyn till bolagets rådande situation. Efter genomfört ägarsamråd
ska information ges till förbundsstyrelsen vid deras påföljande möte av ägarombud
och förbundsdirektör. För ISGR AB sker dialog i huvudsak mellan GR:s förbundsdirektör och bolagets VD och vid något tillfälle per år deltar även ekonomichef från
respektive organisation. Frågor av betydande art kring ISGR AB lyfts upp till
förbundsstyrelsen för information/dialog.
Dessa ägarsamråd ska kompletteras med att respektive bolag minst en gång per år
kommer och rapporterar samt för en dialog med förbunds-styrelsen om sin verksamhet inom ramen för uppsiktsplikten. Förbundsstyrelsen får härmed möjlighet
att kunna ställa direkta frågor till bolagen, som en del av GR:s aktiva ägarskap och
bolagsstyrning.

Ansvarsfördelning kring GR:s uppsiktsplikt
Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen ska ha uppsikt över GR:s hel- och delägda bolag. Förbundsstyrelsen ska i årliga beslut för varje bolag pröva om den verksamhet som bolaget
har bedrivit under föregående år har varit förenlig med det fastställda ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om förbundsstyrelsen
finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till förbundsfullmäktige om
nödvändiga åtgärder. Förbundsstyrelsen har rätt till den information från bolagen
som förbundsstyrelsen anser erforderlig för att fullgöra sitt åliggande.
Ägarombud
Ägarombudet företräder ägaren i sammanhang om ägarsamråd och vid bolagsstämma (-or) om inget annat beslutas. Dessutom åläggs det ägarombudet att
kontinuerligt och i samverkan med förbundsdirektören att tillse att förbundsstyrelsen erhåller relevant information kring bolagens utveckling.
Förtroendevalda revisorer
GR:s förtroendevalda revisorer granskar hur förbundsstyrelsen fullgör sina
åligganden avseende de hel- och delägda bolagen samt hur man fullföljer sin
uppsiktsplikt. Till sin hjälp kan de upphandlade sakkunniga revisorerna nyttjas.
Förbundsdirektörens roll i förhållande till GR:s bolag
Förbundsdirektören ska svara för GR:s löpande kontakter med ledningen för
respektive bolag. Förbundsdirektören ska hålla sig särskilt underrättad om bolagets
verksamhet för att bedöma när ett ärende utifrån GR:s perspektiv ska lämnas till
förbundsstyrelsen eller till förbundsfullmäktige för information, för yttrande eller
för godkännande.
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Förbundsdirektören ska hålla sig själv och förbundsstyrelsen informerad om den
löpande ägardialog som sker mellan delägda bolag och övriga ägare under året.
Detta sker i nära samverkan med utsedda ägarombud.
GR:s förbundsdirektör, med stöd av dess ekonomichef och förbundssekreterare,
ansvarar för att inkommen information från respektive bolag analyseras med
hänsyn till verksamhetens ändamål och ekonomi samt att den vid behov löpande
delges förbundsstyrelsen.
GR:s förvaltning mottar och förvarar löpande de handlingar som skickas in. Detta
sker i årsvisa samlingsakter och som sorteras per bolag där det är lätt att följa upp
vilka handlingar som inkommit under respektive år.

Beslutsunderlag inför förbundsstyrelsens årliga
prövning
Förbundsfullmäktige beslutar om bolagens ägardirektiv och bolagsordningar där
även bolagens ändamål framgår. I ägardirektiven regleras även bolagets
informationsskyldighet till ägaren.
Förbundsdirektören ska årligen avge ett yttrande till förbundsstyrelsen där det för
varje enskilt aktiebolag framgår om verksamheten som bedrivits under föregående
kalenderår bedöms ha varit förenligt med det fastställda ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Förbundsstyrelsens årliga beslut om verksamheten i
av GR ägda aktiebolag enligt KL 6 kap 1 a§
Baserat på förbundsdirektörens yttrande fattar förbundsstyrelsen årligen beslut om
huruvida verksamheten i av GR hel- och delägda aktiebolag under föregående
kalenderår bedrivits i enlighet med fastställt ändamål och inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Förbundsdirektörens yttrande och förbundsstyrelsens beslut behandlas senast på
förbundsstyrelsens sammanträde i maj månad året efter aktuellt verksamhetsår.
Förbundsstyrelsens beslut bör lämnas som skriftlig information till förbundsfullmäktige och delges respektive bolag.
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Samverkansavtal för förskola och pedagogisk
omsorg i Göteborgsregionen 2022-2025
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att fastställa
samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 20222025. Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2021.

Sammanfattning av ärendet
Samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg har funnits i ca tio år. Avtalet
har under denna period genomgått mindre revideringar varför en mer fördjupad
översyn nu har genomförts. Utbildningschefsnätverket fattade i oktober 2020 beslut
om att en översyn ska göras och gav samtidigt Förskolenätverket i uppdrag att
genomföra den. Förslag till ändringar har utarbetats av Barnomsorgsgruppen på
uppdrag av Förskolenätverket. Förslagen har presenterats för Förskolenätverket som
ställer sig bakom dessa. En juridisk översyn av ändringsförslagen har genomförts där
det konstateras att förslagen inte innehåller några skrivningar som står i strid med
skollagen och inte heller några delar som kan tolkas på olika sätt.
Utbildningschefsnätverket har vid möten i februari och mars 2021 informerats om
översynsarbetet och förslagen till ändringar. Den 16 april 2021 enades
Utbildningschefsnätverket om att ställa sig bakom förslaget till samverkansavtal för
förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022-2025. Utbildningsgruppen
godkände förslaget 20 maj 2021.
Beslut om samverkansavtalet äger rum i enlighet med följande beslutsordning:
1. Beslut i Utbildningschefsnätverket
2. Beslut i Utbildningsgruppen
3. Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att fastställa
samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen.
4. Avtal ska efter godkännande i respektive kommun, undertecknat och tillsammans
med kopia av beslut i nämnd/styrelse eller av den utsedd person, senast den 30
november 2021 vara GR tillhanda.
Nytt samverkansavtal börjar gälla den 1 januari 2022.

Beslutsunderlag
Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022-2025.
Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Fredrik Zeybrandt
Avdelningschef

Skickas till
Medlemskommunerna
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Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i
Göteborgsregionen
2022-01-01 – 2025-12-31

Samverkansavtal för förskola
och pedagogisk omsorg i
Göteborgsregionen
1. Bakgrund och motiv
Skollagen reglerar kommunens skyldigheter och vårdnadshavarnas rättigheter när det
gäller förskola. Folkbokföringskommun svarar för att barn som är bosatta i Sverige erbjuds
förskola. När vårdnadshavaren har anmält behov av plats ska folkbokföringskommunen
erbjuda plats inom fyra månader. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarens
önskemål. Plats ska erbjudas så nära barnets eget hem som möjligt med hänsyn till vad
som krävs för att kommunen effektivt ska utnyttja lokaler och andra resurser. Ett barn har
rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i en annan kommun än
hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl
att få gå i den kommunens förskola. Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en
kommun även i annat fall i sin förskola ta emot ett barn från en annan kommun.
(8 kap. 12-15 § skollagen)
Syftet med samverkansavtalet är att stärka valfriheten och öppna upp för en generös
tillämpning av skollagen. Inom Göteborgsregionen (GR) finns idag ett samarbete mellan
kommunerna och en öppenhet att välja skola/utbildning när det gäller ett flertal
skolformer. Det stärker vårdnadshavarnas val. Det kan ge möjlighet att ge plats närmare
det egna hemmet för familjer som bor nära en kommungräns. Det kan bidra till att kunna
erbjuda plats inom skälig tid för en kommun som har brist på platser om det samtidigt
finns en kommun som har tillgång på platser.

2. Avtalsparter
Avtalets parter utgörs av medlemskommunerna inom Göteborgsregionens
kommunalförbund; Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla
Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

3. Avtalets innehåll
Samverkansavtalet reglerar att medlemskommunerna inom GR i mån av plats tar emot
barn i förskola och pedagogisk omsorg från andra kommuner och att vid varje sådan
placering utgår interkommunal ersättning enligt fastställd prislista. Varje enskild kommun
beslutar om det finns plats att erbjuda barn från andra kommuner. Samverkansavtalets
tillämpningar kan även gälla vid placeringar där det finns särskilda skäl.
Avtalet gäller inte barnomsorgsplats på kvällar, nätter och helger. Det finns ingen
skyldighet för en kommun att ersätta en annan kommun för de extrakostnader en
barnomsorgsplats på obekväm arbetstid innebär. I de fallen det blir aktuellt med plats i
sådan verksamhet träffas individuella överenskommelser mellan kommunerna, vad gäller
omfattning och pris.
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4. Tillämpningar
Ansökan
Ansökan sker via varje kommuns hemsida. Vårdnadshavaren ansöker i den kommun där
plats önskas. Innan den kommunen erbjuder vårdnadshavaren en plats tar kommunen
kontakt med folkbokföringskommunen om folkbokföringskommun och anordnarkommun
fortfarande är olika vid placeringstillfället.
Överenskommelser
Vid varje placering träffas en skriftlig överenskommelse mellan berörda kommuner enligt
tillämpningsanvisningarna. Varje enskild placeringsöverenskommelse fortsätter att gälla
även om samverkansavtalet skulle upphöra.
Avgifter
Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften av platsinnehavaren enligt sitt gällande
taxesystem och sin kravrutin.
Regler och tillämpningsföreskrifter
Den kommuns ”Regler och tillämpningsföreskrifter” gäller, där barnet har sin förskoleplats
eller plats i pedagogisk omsorg.
Interkommunal ersättning
En kommun som inom sin förskola eller pedagogisk omsorg tar emot ett barn från en
annan kommun har rätt till ersättning för sina kostnader från barnets
folkbokföringskommun enligt fastställd prislista. Debitering sker månadsvis.
Barn i behov av särskilt stöd
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges
den omsorg som deras speciella behov kräver. Grundläggande bestämmelser finns i 8 kap.
9 § skollagen.
Då behov av särskilt stöd blir aktuellt för ett redan placerat barn sker samråd med
folkbokföringskommunen. Anordnarkommun utreder och bedömer.
Folkbokföringskommunen prövar och beslutar om ersättning. Då behov av särskilt stöd är
känt när barnet placeras sker prövning och beslut om ersättning i samband med den
skriftliga överenskommelsen.
Till stöd för kommunernas hantering av samverkansavtalet finns tillämpningsanvisningar
för praktisk hantering. Revideringar av detta dokument görs vid behov av
Barnomsorgsgruppen.
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5. Vid flytt inom GR-kommunerna
Barn har rätt att behålla sin plats i den kommun varifrån familjen flyttar till dess att
folkbokföringskommun erbjudit en plats. Plats ska erbjudas senast inom fyra månader,
under förutsättning att vårdnadshavare ansöker om plats. Folkbokföringskommunen
betalar interkommunal ersättning till avflyttningskommunen och avflyttningskommunen
tar in föräldraavgiften.
Önskar vårdnadshavare behålla platsen permanent i avflyttningskommunen beslutar
denna kommun om plats finns att erbjuda (punkt 3 i avtalet).

6. Avtalets förutsättningar
Avtalstid
Avtalet gäller från och med 2022-01-01 – 2025-12-31. Uppsägningstiden är ett år, om inte
parterna kommer överens om annat. Avtalet kan komma att ändras om tillämpliga lagar
och förordningar, tillkommer, förändras eller upphör. Översyn av avtalets innehåll kan
initieras av relevanta och beslutsmässiga chefsnätverk inom GR.
Uppföljning
Avtalet ska följas upp bl.a. genom att kommunen årligen rapporterar antalet barn från
annan kommun än den egna till GR.
Godkännande
Föreliggande avtal ska efter godkännande i respektive kommun, undertecknat och
tillsammans med kopia av beslut i nämnd/styrelse eller av den utsedd person, senast den
30 november 2021 vara GR tillhanda.
Tvist
Tvist med anledning av detta avtal mellan avtalsparterna löses i första hand genom lokala
förhandlingar. Om parterna inte kommer överens sker medling genom GR.
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För Ale kommun

_________________

_________________________________

Datum

Namn

_________________________________
Namnförtydligande

För Alingsås kommun
________________
Datum

_________________________________
Namn

_________________________________
Namnförtydligande

För Göteborgs kommun
_________________
Datum

_________________________________
Namn

_________________________________
Namnförtydligande

För Härryda kommun
__________________
Datum

_________________________________
Namn

_________________________________
Namnförtydligande

För Kungsbacka kommun
__________________
Datum

_________________________________
Namn

_________________________________
Namnförtydligande
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För Kungälvs kommun
__________________
Datum

_________________________________
Namn

_________________________________
Namnförtydligande

För Lerums kommun
__________________
Datum

_________________________________
Namn

_________________________________
Namnförtydligande

För Lilla Edets kommun
___________________
Datum

_________________________________
Namn

_________________________________
Namnförtydligande

För Mölndals kommun
___________________
Datum

_________________________________
Namn

_________________________________
Namnförtydligande

För Partille kommun
____________________
Datum

_________________________________
Namn

_________________________________
Namnförtydligande
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För Stenungsunds kommun
_____________________
Datum

_________________________________
Namn

_________________________________
Namnförtydligande

För Tjörns kommun
_____________________
Datum

_________________________________
Namn

_________________________________
Namnförtydligande

För Öckerö kommun
______________________
Datum

_________________________________
Namn

_________________________________
Namnförtydligande
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Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Sebastian Andersson, regionplanerare
Datum: 2021-04-30, Diarienummer: 2019-00027
Datum: åååå-mm-dd

Utställning av översiktsplan för
Göteborg
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås godkänna föreliggande förslag till
yttrande, daterat 2021-04-30.

Sammanfattning av ärendet
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från
Göteborgs stad daterat 2021-03-24 beretts tillfälle att yttra sig
över rubricerad remiss.
Utställningsförslaget är en mer genomarbetad och preciserad
version av samrådshandlingen som GR yttrade sig över i april
2019. I förslaget har staden tillgodosett många av GR:s tidigare
synpunkter, medan några fortfarande kvarstår.
GR ser positivt på intentionerna i ÖP med tillhörande fördjupningar och att
de följer logiskt på varandra. Inriktningarna går i linje med de politiska
överenskommelserna i Göteborgsregionen och är väl knutna till ett regionalt
utvecklingsperspektiv.
ÖP skapar förutsättningar för att genomföra Målbild Koll 2035 som är
angelägen för kollektivtrafikens framkomlighet. ÖP och FÖP:arna stärker även
förutsättningarna för att nyttja Västlänken genom att stärka knutpunkter samt
möjliggöra nya anslutningar på längre sikt. GR anser, liksom i samrådet, att en
eventuell flytt av Hamnbanan måste utredas vidare och beskrivas utifrån
regionala och nationella konsekvenser.
GR välkomnar att havet och kustzonen i granskningshandlingen har fått ett
eget avsnitt som speglar en balans mellan bevarande och nyttjande, med
relevanta kopplingar till GR:s fördjupade strukturbild.
Avslutningsvis ser GR positivt på att Göteborg presenterar helt digitala
planförslag och att bild- och formspråk är genomarbetat och lättillgängligt.
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad behandlade ärendet 2021-05-20.

Beslutsunderlag
Översiktsplan för Göteborg, utställningsförslag, tillgängligt på följande länk.
Protokollsutdrag styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad § 32.

Översiktsplan för Göteborg
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BESKRIVNING AV ÄRENDET
Bakgrund och syfte
Göteborgs stads översiktsplan (ÖP) samt fördjupningar (FÖP) för centrala
Göteborg och för Högsbo-Frölunda var på samråd under februari-maj 2019.
Förslagen har därefter omarbetats utifrån inkomna synpunkter och
handlingarna har utvecklats och kompletterats. ÖP och FÖP:ar ställs nu ut för
granskning där länsstyrelsen, berörda kommuner, myndigheter,
kommuninvånare med flera, återigen ges tillfälle att lämna synpunkter på
förslagen som därefter färdigställs. Planförslaget får inte ändras väsentligt efter
granskningen. Inkomna synpunkter under granskningen sammanställs och
bemöts i ett granskningsutlåtande. Planen antas slutligen av
kommunfullmäktige.
GR yttrar sig över samtliga tre planförslag i separata yttranden (se dnr 201900025 och 2019-00026). Yttrandena fokuserar på hur GR:s synpunkter i
samrådet har omhändertagits samt synpunkter på nya förslag i
granskningshandlingarna.
Planförslagets huvuddrag finns i utvecklingsinriktningen som liksom i
tidigare förslag bygger på strategier för en nära, sammanhållen och robust stad.
Dessa har i sin tur ett antal underliggande inriktningar som på olika sätt styr
stadsbyggandet. Vidare föreslås en utbyggnadsstrategi som konkretiserar hur
översiktsplanen kan möta ett utbyggnadsbehov av bostäder, verksamheter och
samhällsservice motsvarande en befolkningstillväxt på ca 250 000 nya
invånare.
Utbyggnadsstrategin utgår från innerstaden, mellanstaden och ytterstaden,
som definierats i gällande ÖP. Innerstaden och mellanstaden utgör
tillsammans det sammanhängande stadsområdet, där stadens fortsatta
utbyggnad framförallt kommer ske. Staden kan där växa genom omvandling av
tidigare hamn- och industriområden och överdimensionerad infrastruktur
tillsammans med förtätning och kompletteringsbebyggelse inom redan byggda
stadsdelar. Genom att vidga innerstaden och utveckla tyngdpunkter i
mellanstaden skapas förutsättningar för en bättre balans mellan olika
stadsdelar. Detta är ett steg mot en flerkärnig struktur som stärks av nya
tvärkopplingar för kollektivtrafik och cykel mellan befintliga och nya
bebyggelseområden, längs dagens spårvagnsstråk och över älven.
FÖP:arna följer bland annat av inriktningarna mot utvidgad innerstad,
förstärkta tyngdpunkter i mellanstaden och utvecklade mobilitetslösningar på
systemnivå (exempelvis genomförandet av Målbild Koll 2035).
I granskningsversionen finns geografiska inriktningar för innerstaden,
mellanstaden, ytterstaden, Södra skärgården samt havsområdet (nytt avsnitt
sedan samrådet). Därtill finns tematiska inriktningar för exempelvis bostäder,
mobilitet och infrastruktur, näringsliv och handel samt mellankommunala
intressen.
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Bedömning
Granskningsförslaget är väl genomarbetat och mer preciserat än
samrådsversionen. Överlag ger granskningsförslaget en god överblick av
Göteborgs utvecklingsförutsättningar samt kommunens långsiktiga intentioner
och planeringsinriktningar. Det finns en stringens mellan ÖP:s inriktningar och
de konkretiserade förslagen i fördjupningarna som speglar ett
helhetsperspektiv på stadsutvecklingen. Det är viktigt för att få tydlighet i
planering och genomförande i en komplex storstadsmiljö.

Regional utveckling generellt
Översiktsplanen belyser regionala perspektiv på ett tydligt sätt. Stadens roll
som regionkärna lyfts fram, liksom det ansvar som följer av den rollen, såsom
avvägningar mellan lokala stadsbyggnadsintressen och regional tillgänglighet.
Staden beskriver sin roll med hänvisning till Strukturbild för
Göteborgsregionen, och tydliggör därmed det regionala sammanhanget.
Inriktningen mot en tätare och utvidgad innerstad hänger väl samman med
den regionala överenskommelsen att stärka regionkärnan. Däremot hade
stadens inriktning för de fem huvudstråken kunnat förtydligas. GR hade också
gärna sett kopplingar till Hållbar tillväxt som är en politisk överenskommelse.

Infrastruktur och mobilitet
GR bedömer att ÖP och fördjupningarna på ett konsekvent sätt skapar
förutsättningar för att genomföra Målbild Koll 2035. GR:s inriktning för
transportinfrastrukturen (2020) adresserar vikten av att stärka
pendeltågstrafiken längs huvudstråken samt att öka framkomligheten för
kollektivtrafiken i det sammanhängande stadsområdet. GR ser Målbild Koll
2035 som en viktig satsning för att få effekt i dessa prioriteringar. Inriktningen
om utvidgad innerstad och stärkta tyngdpunkter, som konkretiseras i
FÖP:arna, harmonierar med Målbild Kolls idéer om att gå från en radiell- till
en nätstruktur med mellanstadsring och innerstadsring. På så vis kan en
flerkärnig mobilitetsstruktur utvecklas, vilket avlastar kärnan och ökar den
regionala tillgängligheten (se figur 1).
ÖP och FÖP:arna lägger också fast en riktning som stärker förutsättningarna
för att nyttiggöra Västlänken, exempelvis genom att Brunnsbo station närmar
sig innerstaden och att Högsbo-Frölunda utvecklas som knutpunkt för framtida
pendeltåg och lokaltrafik. Det är positivt att staden signalerar denna inriktning
redan nu, för att långsiktigt kunna verka för ett utvecklat pendeltågssystem och
ökat nyttjande av Västlänken. GR välkomnar särskilt inriktningen om att
utreda nya spårrelationer till Västlänken (tematisk inriktning för mobilitet och
infrastruktur). GR noterar dessutom att Göteborg och Kungsbacka delar
intentioner om att utveckla kollektivtrafiken längs väg 158 vilket är mycket
positivt för den regionala samordningen.
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GR noterade i samrådet att innerstadens tillväxt över älven förutsätter flera
älvförbindelser. GR bedömer att granskningshandlingen är konkretare vad
gäller såväl fasta- som färjeförbindelser men att flera av dem ligger långt fram i
tid och saknar finansiering (särskilt nya spårvägar). Det är därför regionalt
angeläget att Målbild Koll 2035 finansieras och kan genomföras enligt plan.
GR utvecklar resonemangen om infrastruktur och mobilitet i yttrandena över
FÖP:arna.
GR noterar att ÅVS för väg 155 pågår och avslutas 2022. GR vill understryka
vikten av att samordna åtgärder för vägen som möjliggör en hållbar tillväxt för

Figur 1. Principbild av utvecklad kollektivtrafik och systemviktiga mål- eller
bytespunkter.

både Göteborg och Öckerö.

Hamnbanan
I samrådet efterfrågade GR fördjupade utredningar av förslaget att flytta
Hamnbanan. I granskningshandlingen är det svårt att utläsa kommunens
ställningstagande, men av markanvändningskartan och samrådshandlingen att
döma ska en flytt utredas vidare med långsiktigt perspektiv. GR vill även i detta
yttrande understryka Hamnbanans betydelse för godstransporter på järnväg
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till och från hamnen. I GR:s inriktning för infrastruktur lyfts vikten av att flytta
över gods från väg till järnväg och sjöfart. Göteborgs hamn med anslutande
infrastruktur är vitala delar i den omställningen.
Med tanke på Hamnbanans regionala och nationella betydelse, samt att dess
befintliga sträckning är ny, bör kostnaden av en flytt ställas mot
stadsutvecklingsnyttan. GR delar bilden av Hamnbanans barriäreffekt för
innerstadens utveckling, men anser att en flytt behöver vägas mot alternativa
åtgärder som överdäckning eller planskilda passager. Förslagsvis kan staden ta
fram en tidshorisont för innerstadens utvidgning som förtydligar Hamnbanans
konsekvenser över tid och när en eventuell flytt kan aktualiseras. Om staden
väljer att utreda frågan vidare kvarstår GR:s synpunkter om att en flytt bör
beskrivas utifrån konsekvenser för hamnen ur regionalt och nationellt
perspektiv.

Kustzonen och havet
GR välkomnar att kust- och havsområdet har fått större utrymme i
granskningshandlingen och anser att ÖP på ett föredömligt sätt speglar en
balans mellan bevarande och nyttjande av havet. GR välkomnar att ÖP i flera
delar lutar sig mot de gemensamma överenskommelserna och beskrivningarna
av strukturerande element i Fördjupad strukturbild för kustzonen i
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla (GR 2019). Dock ställer GR sig
frågande till att elementet transportstråk inte anses relevant. ÖP lyfter
exempelvis behovet av en nord-sydlig koppling mellan öarna i södra
skärgården, vilket går i linje med strukturbildens transportstråk. ÖP lyfter även
vikten av förbättrad tillgänglighet till kusten med kollektivtrafik, cykel och
gång, vilket sammanfaller med syftet med de förstärkta tvärkopplingarna i den
fördjupade strukturbilden. GR ser gärna att kommunen förtydligar varför dessa
delar inte anses relevanta för Göteborg.
Det är positivt att ÖP lyfter ett maritimt näringslivsperspektiv. Det finns stor
potential för hållbara maritima näringar som bidrar till gemensamma mål för
exempelvis minskade klimatutsläpp. GR vill poängtera vikten av att
kontinuerligt ha god kännedom om de maritima näringarnas behov, ha
markberedskap i strandnära lägen och underlätta för samnyttjande av ytor.
ÖP lyfter att grunda områden i kustområdet och skärgården ska bevaras
orörda i så stor utsträckning som möjligt, vilket även GR ser som en viktig
förutsättning för ett långsiktigt hållbart brukande av havet. Vikten av detta kan
understrykas med stöd i det underlag som Havs- och vattenmyndigheten tagit
fram kring fysisk påverkan i den svenska kusten (Hav 2020) samt
miljömålsberedningens betänkande Havet och människan (SOU 2020.83).
Den av Göteborgs Stad utarbetade bilagan om ”Planeringsnivåer för kustzon”
är ett värdefullt dokument som kan utgöra underlag för planeringen i alla
kustkommuner inom GR. Genom samverkan ges möjlighet att åstadkomma ett
gemensamt regionalt förhållningssätt.
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Övriga synpunkter
Den tematiska inriktningen för näringsliv och handel beskriver ett högt
omvandlingstryck på befintlig industrimark i takt med att staden förtätas. Mot
den bakgrunden beskrivs behovet av att säkerställa mark för renodlade
industriområden inom stadens gräns. GR stödjer intentionen men vill lyfta det
regionala perspektivet, och att omlokalisering av verksamheter med fördel kan
samordnas mellan kommuner. GR stöttar gärna i det långsiktiga arbetet.
I samrådet välkomnade GR att Strukturbild för Göteborgsregionen placerats i
strategikartans bakgrund. I granskningsförslaget är strukturbilden borttagen
vilket GR anser försvagar den visuella kopplingen till de regionala
överenskommelserna.
I samrådsförslaget önskade GR att det gröna sambandet mellan
Sandsjöbacka och Änggårdsbergen skulle förtydligas i strategikartan. I
granskningsförslagets strategikarta har det gröna sambandet lyfts fram och det
är positivt att illustrationen beskriver hur grönområdet löper över
kommungränserna. Samtidigt är den nya kartan mer schematisk och svårare
att avläsa geografiskt. Kartor samt bild- och formspråk har dock generellt
utvecklats till det bättre jämfört med samrådet. Särskilt principkartorna över
exempelvis infrastruktur och mobilitet är väldigt tydliga och lättförståeliga.
I samrådet lyfte GR fram nyttan med digitala samhällsbyggnadsprocesser.
Det är glädjande att Göteborg utvecklar detta genom att nu presentera helt
digitala förslag. Det underlättar mellankommunal och regional samordning.
GR bedömer att de sociala hållbarhetsperspektiven generellt är väl beskrivna
och integrerade i planförslaget. Inom GR pågår ett arbete med att belysa
regionala bilder av segregation, vilket kan utgöra stöd i kommunens fortsatta
planering.
För tydlighetens skull kunde de huvudsakliga justeringar som gjorts efter
samrådet redovisats tydligare, exempelvis i granskningsförslagets inledning
eller utgångspunkter.
Avslutningsvis tillönskar GR kommunen en fortsatt god process med
översiktsplaneringen och ser fram emot dialog om stadens och regionens
utveckling.
Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Maria Sigroth
Avdelningschef

Skickas till
Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret: sbk@stadsbyggnad.goteborg.se (ange
diarienummer 0199/17).
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Protokoll 2021-05-20
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Digitalt via Teams

§ 32 Utställning av översiktsplan för Göteborg
Diarienummer: 2019-00027
Beslut
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad beslutar att föreslå
Förbundsstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till yttrande
daterat 2021-04-30 med ett tillägg rörande resvägar och
kollektivtrafikförbindelser inom och mellan kommuner så att stycke 2 på s 4
lyder
”GR noterade i samrådet att innerstadens tillväxt över älven förutsätter flera
älvförbindelser. I utvecklingen är det bra att beakta resvägar och
kollektivtrafikförbindelser både inom staden och mellan kommuner för att
möjliggöra smidiga resor. GR bedömer att granskningshandlingen är
konkretare vad gäller såväl fasta- som färjeförbindelser men att flera av dem
ligger långt fram i tid och saknar finansiering (särskilt nya spårvägar). Det är
därför regionalt angeläget att Målbild Koll 2035 finansieras och kan
genomföras enligt plan. ”
Sammanfattning av ärendet
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Göteborgs
stad daterat 2021-03-24 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.
Utställningsförslaget är en mer genomarbetad och preciserad version av
samrådshandlingen som GR yttrade sig över i april 2019. I förslaget har staden
tillgodosett många av GR:s tidigare synpunkter, medan några fortfarande
kvarstår.

Signature reference: 0873b7db-7ed5-487e-8f82-219a4e87f519

GR ser positivt på intentionerna i ÖP med tillhörande fördjupningar och att de
följer logiskt på varandra. Inriktningarna går i linje med de politiska
överenskommelserna i Göteborgsregionen och är väl knutna till ett regionalt
utvecklingsperspektiv.
ÖP skapar förutsättningar för att genomföra Målbild Koll 2035 som är
angelägen för kollektivtrafikens framkomlighet. ÖP och FÖP:arna stärker även
förutsättningarna för att nyttja Västlänken genom att stärka knutpunkter samt
möjliggöra nya anslutningar på längre sikt. GR anser, liksom i samrådet, att en
eventuell flytt av Hamnbanan måste utredas vidare och beskrivas utifrån
regionala och nationella konsekvenser.
GR välkomnar att havet och kustzonen i granskningshandlingen har fått ett
eget avsnitt som speglar en balans mellan bevarande och nyttjande, med
relevanta kopplingar till GR:s fördjupade strukturbild.

Justeras:
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Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad
Protokoll 2021-05-20
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Digitalt via Teams

Avslutningsvis ser GR positivt på att Göteborg presenterar helt digitala
planförslag och att bild- och formspråk är genomarbetat och lättillgängligt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-04-30.
Översiktsplan för Göteborg, utställningsförslag, tillgängligt på följande länk.
Skickas till

Signature reference: 0873b7db-7ed5-487e-8f82-219a4e87f519

Förbundsstyrelsen därefter till
Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret: sbk@stadsbyggnad.goteborg.se (ange
diarienummer 0199/17).

Justeras:
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Utställning av fördjupad
översiktsplan för centrala staden
Förslag till beslut
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår
förbundsstyrelsen att godkänna föreliggande förslag till yttrande,
daterat 2021-04-30.

Sammanfattning av ärendet
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från
Göteborgs stad daterat 2021-03-24 beretts tillfälle att yttra sig
över rubricerad remiss.
Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för centrala Göteborg visar
kommunens långsiktiga plan för hur de mest centrala delarna av
staden ska utvecklas när staden växer. Fördjupningen har varit på
samråd under 2019 och är nu i utställningsfasen.
GR är positiv till planförslaget och välkomnar särskilt de inarbetade regionala
perspektiven. I planförslaget har staden valt utvecklingsalternativet att
innerstaden växer över älven, vilket GR välkomnar. Centrala stadens utveckling
är en viktig del i att stärka regionkärnan. Fördjupningen följer och
konkretiserar konsekvent inriktningarna som läggs fast i den
kommunövergripande ÖP:n. GR bedömer att FÖP:en stärker förutsättningarna
för att genomföra Målbild Koll 2035 genom att knyta centrala stadens
bebyggelseutveckling till målbildens idé om en innerstadsring. Liksom i
yttrandet över den kommunövergripande ÖP:n vill GR påpeka att en eventuell
framtida flytt av Hamnbanan måste föregås av noggranna utredningar och
konsekvensbeskrivningar, särskilt regionala och nationella effekter.

Beslutsunderlag
Översiktsplan för Göteborg, fördjupning centrala Göteborg, utställningsförslag,
tillgängligt på följande länk.
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BESKRIVNING AV ÄRENDET
Bakgrund och syfte
Göteborgs stads översiktsplan (ÖP) samt fördjupningar (FÖP) för centrala
Göteborg och för Högsbo-Frölunda var på samråd under februari-maj 2019.
Förslagen har därefter omarbetats utifrån inkomna synpunkter och
handlingarna har utvecklats och kompletterats. ÖP och FÖP:ar ställs nu ut för
granskning där länsstyrelsen, berörda kommuner, myndigheter,
kommuninvånare med flera, återigen ges tillfälle att lämna synpunkter på
förslagen som därefter färdigställs. Planförslaget får inte ändras väsentligt efter
granskningen. Inkomna synpunkter under granskningen sammanställs och
bemöts i ett granskningsutlåtande. Planen antas slutligen av
kommunfullmäktige.
GR yttrar sig över samtliga tre planförslag i separata yttranden (se dnr 201900026 och 2019-00027). Yttrandena fokuserar på hur GR:s synpunkter i
samrådet har omhändertagits samt synpunkter på nya förslag i
granskningshandlingarna.
FÖP Centrala Göteborg ska stödja inriktningen i nya ÖP genom att visa hur
en komplettering och utveckling i innerstaden kan skapa en sammanhållen,
nära och robust stad. Inriktningar och rekommendationer i FÖP:en ska ses i
relation till planens utvecklingsstrategi samt tematiska och geografiska
inriktningar i ÖP.
Planområdet sträcker sig från Älvsborgsbron i väster till och med
Gamlestadstorget i nordost samt innefattar även Älvstaden. FÖP Centrala
Göteborg sträcker sig till 2050 med utblick mot 2070.
I samrådsskedet presenterades två olika utvecklingsalternativ för centrala
staden, Stadskärnan stannar söder om älven respektive Stadskärnan växer
norrut. I granskningshandlingen har staden valt att gå vidare med det senare
alternativet, och låta stadskärnan växa över älven. Det motiveras med att det
finns ett tryck på centrala Göteborg att rymma fler bostäder och arbetsplatser.
Då den befintliga stadskärnan inte tål den mängd tillkommande bebyggelse
som krävs behöver stadskärnan och innerstaden expandera. Eftersom det finns
stora utvecklingsbara ytor i älvnära lägen, särskilt på norra sidan, bedöms det
lämpligt att låta stadskärnan och innerstaden växa över älven. Det handlar om
att sprida flöden och stadsliv och skapa attraktivitet för handel, arbetsplatser
och besöksnäring i ett större område. Planeringen av centrala Göteborg ska
syfta till att stödja detta.
En bärande del i förslaget är att utveckla kollektivtrafiknätet med fler
regionala mål- och bytespunkter och mer planskild spårbunden trafik. Såväl
Lindholmsförbindelsen som Västlänken är exempel på detta. I anslutning till
regionala bytespunkter uppstår en potential för utveckling av service,
arbetsplatser, kultur, handel och bostäder. Dessa noder behöver ges en roll i en
utvidgad innerstad, genom att det lokala gatunätet utvecklas kring noderna
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men också genom att starka gång- och cykelstråk kopplar samman noderna
såväl med stadskärnan som med staden utanför.

Bedömning
GR välkomnar valet av utvecklingsalternativet över älven samt att
planförslaget innefattar viktiga regionala knutpunkter som Centralstationen,
Korsvägen och Haga. Att låta stadskärnan växa över älven stärker
förutsättningarna för en utveckling av regionkärnans funktion som är viktig
både ur mobilitetsperspektiv och som en regional målpunkt för handel och
arbetsplatser. GR ser särskilt positivt på att Korsvägen inkluderats i
planområdet, till skillnad från alternativet i samrådshandlingen.
Fördjupningen är genomgående en logisk följd av inriktningarna i den
kommunövergripande ÖP:n. GR bedömer att förslaget genomgående stödjer
intentionerna i Strukturbild för Göteborgsregionen och Hållbar tillväxt, vad
gäller målet att stärka kärnan.
GR uppmuntrade staden i tidigare remissvar att illustrera en mer organiskt
växande stadskärna vilket nu är tydligare. Illustrationerna som presenteras i
förslaget är enkla att förstå och visar en tydlig viljeriktning om vad staden
önskar uppnå. Illustrationerna visar även ett tydligare regionalt perspektiv med
kopplingar utanför planförslagets geografiska avgränsning.

Infrastruktur och mobilitet
Planförslaget anger att potentialen för noder och stråk ska omhändertas,
vilket GR är positiv till. I det regionala transportsystemet kommer noder som
Centralstationen, Korsvägen, Haga och Brunnsbo få viktiga funktioner för
persontrafiken in och ut ur staden. Brunnsbo station stärker
bytesmöjligheterna för resenärer på Bohusbanan och ökar nåbarheten till stora
arbetsplatser på Hisingen. Detta är viktigt ur ett regionalt studie- och
arbetsmarknadsperspektiv.
GR bedömer att FÖP:en skapar förutsättningar för att genomföra Målbild
Koll 2035 och Målbild Tåg 2028 som är viktiga målbilder för det regionala
kollektivtrafiksystemet. Innerstadens utvidgning över älven gör att stadslivet
tangerar fler regionala målpunkter, och utvecklingen är tydligt knuten till
Målbild Kolls idéer om en innerstadsring för kollektivtrafik (se figur 1). På så
vis är stadsbyggandet tydligt integrerat med kollektivtrafiken.
GR bedömer också att planförslaget stöttar nyttjandet av Västlänken genom
att stärka underlaget för de tre stationerna.
Samverkan med Västra Götalandsregionen, grannkommuner och inom
ramarna för Västsvenska paketet är av vikt för att möjliggöra ett genomförande
av målbilderna och för att uppnå planens ambitioner och potential.
I samrådet lyfte GR vikten av nya älvförbindelser, vilket aktualiseras än mer i
och med valet att växa över älven. Granskningshandlingen föreslår flera nya
förbindelser, såväl fasta som med färja, vilket är positivt. Gång- och cykelbroar
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bedöms främst kunna genomföras efter 2035 då staden vet mer om hur det kan
påverka sjöfarten. Färjor blir därmed en viktig lösning på kort sikt tills
konsekvenserna av broar utretts vidare. GR understryker att älvförbindelser
har regional betydelse för såväl cykel- som kollektivtrafik. GR uppmuntrar till
regionala perspektiv på cykel, gärna med avstamp i Cykelplan för
Göteborgsregionen (2020).

Figur 1. FÖP:ens strategikarta med växande innerstad, omvandlingsområden,
älvförbindelser, Västlänken samt innerstadsring.

Hamnbanan
I samrådet efterfrågade GR fördjupade utredningar och
konsekvensbeskrivningar av förslaget att flytta Hamnbanan. I
granskningshandlingen framgår inte om staden tänker gå vidare med en flytt
från banans sträckning längs Lundbyleden. Däremot finns i
markanvändningskartan förslag till en ny sträckning norrut via Säve depå.
Oavsett vilket förslag som tas vidare anser GR att frågan måste utredas noga
med tanke på Hamnbanans betydelse för Göteborgs hamn. GR:s synpunkter
från samrådet om att beskriva regionala och nationella konsekvenser av en flytt
kvarstår därmed. Se även yttrandet över den kommunövergripande ÖP:n.
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Övriga synpunkter
I samrådet önskade GR tydligare ställningstaganden kring klimatanpassning
kopplat till de två utvecklingsalternativen. I granskningshandlingen är
klimatanpassningsfrågorna väl beskrivna, bland annat har staden antagit ett
tematiskt tillägg till nuvarande ÖP. För FÖP centrala staden finns
planeringsinriktningar för vatten och klimat. GR välkomnar stadens
ambitioner om att möjliggöra flera funktioner i anslutning till framtida
älvkantsskydd, vilket främjar stadsliv och rörelser. GR vill samtidigt
understryka vikten av att arbeta aktivt med klimatanpassningsåtgärder över
tid, gärna med en regional utblick och lång tidshorisont.
Avslutningsvis ser GR att FÖP Centrala Göteborg kan stödja den nya
översiktsplanen genom de planeringsstrategier som presenteras. Ambitionerna
i planförslaget innebär att staden tar ett tydligt ansvar för stadskärnans
utveckling både för staden samt i det regionala systemet.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Maria Sigroth
Avdelningschef

Skickas till
Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret: sbk@stadsbyggnad.goteborg.se (ange
diarienummer 0199/16)
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Yttrande över utställningsförslag
för fördjupad översiktsplan för
Högsbo-Frölunda
Förslag till beslut
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår
förbundsstyrelsen att godkänna föreliggande förslag till yttrande,
daterat 2021-04-30.

Sammanfattning av ärendet
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från
Göteborgs stad daterat 2021-03-24 beretts tillfälle att yttra sig
över rubricerad remiss.
Planförslaget är en fördjupning av den kommunövergripande
översiktsplanen, med fokus på stadsutvecklingen i HögsboFrölunda. GR bedömer att FÖP:en följer inriktningarna i den ÖP:n på ett
konsekvent sätt. Planförslaget konkretiserar intentionerna att stärka kärnan
och förtäta mellanstaden vilket går i linje med de politiska
överenskommelserna inom Göteborgsregionen. Fördjupningen och dess
koppling till ÖP:n bedöms stärka förutsättningarna för en utveckling av
kollektivtrafiksystemet i enlighet med Målbild Koll 2035. GR välkomnar att
planförslaget möjliggör en ny knutpunkt för lokal och regional trafik i den
södra änden av Dag Hammarskjöldsleden. GR ser också positivt på förslaget att
fortsätta utreda möjligheten till ny järnväg i stråket och söderut mot
Kungsbacka. Behovet av ett nytt kollektivtrafikkoncept har pekats ut i tidigare
utredningar och GR anser att planeringen bör starta redan nu. Det är därför
positivt att planförslaget visar en stadsutveckling som kan stötta en sådan
utveckling, parallellt med att spårreservat pekas ut i den kommunövergripande
ÖP:n.

Beslutsunderlag
Översiktsplan för Göteborg, fördjupning Högsbo-Frölunda, utställningsförslag,
tillgängligt på följande länk.

BESKRIVNING AV ÄRENDET
Bakgrund och syfte
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Göteborgs stads översiktsplan (ÖP) samt fördjupningar (FÖP) för centrala
Göteborg och för Högsbo-Frölunda var på samråd under februari-maj 2019.
Förslagen har därefter omarbetats utifrån inkomna synpunkter och
handlingarna har utvecklats och kompletterats. ÖP och FÖP:ar ställs nu ut för
granskning där länsstyrelsen, berörda kommuner, myndigheter,
kommuninvånare med flera, återigen ges tillfälle att lämna synpunkter på
förslagen som därefter färdigställs. Planförslaget får inte ändras väsentligt efter
granskningen. Inkomna synpunkter under granskningen sammanställs och
bemöts i ett granskningsutlåtande. Planen antas slutligen av
kommunfullmäktige.
GR yttrar sig över samtliga tre planförslag i separata yttranden (se dnr 201900025 och 2019-00027). Yttrandena fokuserar på hur GR:s synpunkter i
samrådet har omhändertagits samt synpunkter på nya förslag i
granskningshandlingarna.
Syftet med FÖP Högsbo-Frölunda är att visa hur den befintliga stadsmiljön
ska utvecklas och växa österut genom en omvandling av Högsbo
industriområde till blandad stadsbebyggelse. En förutsättning för att koppla
samman den nya stadsbebyggelsen i det omvandlade industriområdet med
befintlig stadsstruktur är att omdana Dag Hammarskjöldsleden till en
boulevard med spårväg. FÖP:en ska sträva mot fördjupade intresseavvägningar
och att lösa strukturella problem och knäckfrågor, avväga riksintressen samt
stödja genomförandet av Målbild Koll 2035.
I samrådet redovisades tre utvecklingsalternativ för omvandlingen av Högsbo
industriområde samt utformning och sträckning av boulevarden. I
granskningshandlingen läggs ett nytt förslag som kan sägas vara en
kombination av de tidigare alternativen, samt inslag av nya delar.
I utvecklingsinriktningen omvandlas Högsbo industriområde och södra delen
av Sisjöns industriområde till blandad stadsbebyggelse. Utvecklingen stöttas av
ny spårväg och omvandling av Dag Hammarskjöldsleden. Dagens barriär
mellan västra och östra Högsbo bryts och planområdet blir ett
sammanhängande stadsområde. Den strategiska tyngdpunkten Frölunda
utvecklas och stärks. En ny knutpunkt kan utvecklas i anslutning till
Radiomotet där den nya spårvägens ändhållplats kan knytas samman med
expressbuss och på längre sikt Metrobuss. Den kommunövergripande ÖP:n
föreslår även utredning av ny pendeltågslinje från Kungsbacka som kan
trafikera knutpunkten.

Bedömning
I samrådet välkomnade GR utvecklingen av det sammanhängande
stadsområdet, samt efterfrågade fördjupade analyser av de regionala effekterna
av de tre utredningsalternativen.
GR bedömer att granskningsförslaget och det nu valda
utvecklingsalternativet går i linje med överenskommelsen i strukturbilden att
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”det redan utbyggda stadsområdet ska kompletteras när möjligheter ges.
Utvecklingen ska baseras på en attraktiv lokal kollektivtrafik med god
anslutning till de överordnade stråken i ett antal utpekade knutpunkter.”
Utvecklingsalternativet följer logiskt på inriktningarna i den
kommunövergripande ÖP:n där de regionala perspektiven beskrivs väl.

Infrastruktur och mobilitet
GR bedömer att FÖP:en stärker förutsättningarna för att genomföra Målbild
Koll 2035 som är viktig för kollektivtrafikens framkomlighet.
Granskningshandlingen föreslår ny spårväg Linnéplatsen-RadiotorgetJärnbrott längs Dag Hammarskjöldsleden med ändhållplats öster eller sydost
om Radiomotet. Här möjliggörs en knutpunkt där spårväg, lokalbuss,
expressbuss och eventuellt metrobuss kan mötas. Det är en viktig inriktning för
att möjliggöra byten mellan regional och lokal trafik samt avlasta centrala
Göteborg. GR ser positivt på att kollektivtrafiken här ses ur ett
helhetsperspektiv och att bebyggelseplaneringen stöttar intentionerna i Målbild
Koll.
Parallellt med utbyggnad av spårväg tar planförslaget upp möjlig utveckling
av stationer för pendel- och regiontåg. Behovet av en ny långsiktig och
storskalig kollektivtrafiklösning har bland annat pekats ut i Trafikverkets
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 158. Där bedöms ett nytt koncept behövas för
att möta transportbehovet efter 2040 och att det krävs fördjupade utredningar.
Även GR:s Inriktning för transportinfrastrukturen (2020) adresserar att
järnvägen behöver ta en större andel resor för att nå en långsiktigt hållbar
tillväxt i storstadsregionen.
I GR:s svar på ÅVS Göteborg-Kungsbacka lyfts förslaget med ny järnväg från
Kungsbacka till Haga station som intressant. Det kan öppna upp för nya
trafikeringsmöjligheter för pendel- och regiontåg söderifrån att nå de västra
delarna av Göteborg samt avlasta Västkustbanan. Det skulle också öka
nyttjandet av Västlänken genom att öppna upp för nya anslutningar.
Planeringen för en sådan lösning måste påbörjas redan nu, dels ur
systemperspektiv, dels i samverkan mellan lokala, regionala och nationella
aktörer.
GR välkomnar därför att Göteborgs stad i planförslaget lyfter behovet av att
fortsätta utreda nya pendeltågskoncept. Den kommunövergripande ÖP:n pekar
ut tre reservat för möjliga spårdragningar som identifieras i Trafikverkets
järnvägstekniska utredning (2020). Utredningen behöver fördjupas, bland
annat genom en lokaliseringsstudie som visar vilket alternativ som kan vara
lämpligast. Det är en bra grund att FÖP:ens förslag till stadsutveckling är
samordnad med, och kan stärka underlaget för, en ny järnväg. GR ser positivt
på fördjupade utredningar och vill understryka vikten av att hitta lokaliseringar
och utformningar som knyter ihop lokal och regional trafik.
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Göteborgs stad ser en potential i att utveckla gång- och cykelmöjligheterna i
området när det förtätas. Omvandlingen möjliggör bland annat för den
långväga cyklingen. GR ser att FÖP:ens intentioner stöttar genomförandet av
Cykelplan för Göteborgsregionen då cykelpendling söderifrån kan gynnas,
särskilt ur mellankommunalt perspektiv.

Övriga synpunkter
Den gröna kil som Änggården-Sandsjöbacka utgör en viktig del i GR:s
strukturbild. Samordning med Mölndal och Kungsbacka är en förutsättning för
att värna den gröna kilen enligt strukturbildens intentioner. GR vill även
uppmärksamma det arbete med kartläggning av grön infrastruktur som pågår
inom GR, som kan stötta efterföljande planering.
Liksom i den kommunövergripande ÖP:n aktualiserar FÖP:en frågan om
omlokalisering av verksamheter när mellanstaden förtätas. GR vill även här
belysa vikten och nyttan av att se frågan i regionalt perspektiv.
Planförslaget identifierar kapacitetsbristen i Högsbo återvinningscentral och
att det pågår lokaliseringsutredning av en ny anläggning för att möta behovet. I
Göteborgsregionens regionala avfallsplan lyfts vikten av fastighetsnära
möjlighet till avfallsinsamling. Eftersom området ligger nära kommungränsen
är det särskilt viktigt ur mellankommunalt perspektiv att hitta lösningar på
avfallshanteringen. GR vill med hänvisning till avfallsplanen uppmärksamma
möjligheten att hitta innovativa lösningar för avfallshantering, exempelvis
genom tjänster, som kan spara utrymme och öka användarvänligheten.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Maria Sigroth
Avdelningschef

Skickas till
Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret: sbk@stadsbyggnad.goteborg.se (ange
diarienummer 0896/16).

Fördjupad översiktsplan Frölunda-Högsbo
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Yttrande över Samråd 3 för
lokalisering av ny stambana
Göteborg-Borås
Förslag till beslut
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår
förbundsstyrelsen att godkänna föreliggande förslag till yttrande
daterat 2021-05-12.
Förbundsstyrelsen föreslås justera denna protokollsparagraf
omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från
Trafikverket daterad 2021-04-19 beretts tillfälle att yttra sig över
rubricerad remiss.
Samrådet är det tredje och sista i Trafikverkets lokaliseringsutredning för ny stambana Göteborg-Borås. I utredningen föreslår Trafikverket
ett lokaliseringsalternativ med rangordnade korridorer samt stationslägen för
den nya järnvägen. Det högst rangordnade lokaliseringsalternativet består av
en korridor med station i Mölndal via Mölnlycke och vidare mot Landvetter
flygplats med station under terminalen. Öster om flygplatsen följer korridoren
riksväg 40 och passerar söder om Bollebygd. I Borås föreslås ett externt
stationsläge på huvudbanan söder om staden samt en bibana för regionaltåg
Göteborg-Borås vid Borås central
GR har under hela utredningstiden utgått från att den nya järnvägen ska bidra
till det regionala målet att utöka arbetsmarknadsregionen. Detta sker genom en
attraktiv och konkurrenskraftig restid mellan Göteborg och Borås, att
arbetsmarknaden i norra Halland och Mölndal tillgängliggörs, att accessen till
Landvetter flygplats optimeras samt att stationsläget i Borås får ett centralt
läge. Det innebär sammantaget att GR förordar lokaliseringsutredningens
alternativ 1.
Vidare anser GR att Trafikverket bör säkra en kopplingspunkt mellan befintliga
Kust till kustbanan och den nya stambanan.
GR har i tidigare samråd bedömt att MKB i allt väsentligt belyst miljökonsekvenser av lokaliseringsförslagen. GR lyfte också särskilt vikten av att ta hänsyn
till potentiella vattentäkter, minimering av barriäreffekter, grön infrastruktur
samt klimatmålen. Synpunkterna kvarstår.

Samråd 3 för lokaliseringsutredning av ny stambana Göteborg-Borås
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Beslutsunderlag
•

Protokollsutdrag styrgruppen för miljö och
samhällsbyggnad § 35

•

Lokaliseringsutredning, daterad 2021-04-19

•

Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2021-04-19

•

Landskapskaraktärsanalys, daterad 2020-09-09

•

Social konsekvensanalys, daterad 2021-04-19

•

Gestaltningsprogram, daterad 2021-04-19

Samtliga samrådshandlingar finns tillgängliga digitalt på denna länk.

BESKRIVNING AV ÄRENDET
Bakgrund och syfte
Göteborg–Borås är en del av den nya stambanan mellan Göteborg och
Stockholm, och omfattar cirka sex mil ny dubbelspårig järnväg för
höghastighetståg och snabba regionaltåg. Trafikverket har tagit fram en
lokaliseringsutredning för att identifiera, beskriva och utvärdera alternativa
korridorer för den framtida järnvägen. Samrådet är det tredje och sista i
Trafikverkets lokaliseringsutredning för ny stambana Göteborg-Borås. Efter
samrådet följer granskning av lokaliseringsutredningen och i nästa steg tar
Trafikverket fram en järnvägsplan. Planerad byggstart för en ny järnväg mellan
Göteborg och Borås är år 2025 - 2027. Beräknad byggtid är cirka 10 år.

Lokaliseringsutredningen ska säkerställa en lokalisering som är lämplig med
hänsyn till ändamålet med järnvägen och som ska kunna uppnås med minst
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intrång och olägenhet samt utan oskälig kostnad. Metoden för utvärdering
innebär att möjliga alternativ inom utredningsområdet identifieras och
utvärderas stegvis tills en rangordning av kvarvarande alternativ återstår.
De alternativ som identifierats har stegvis utvärderats utifrån sex
bedömningsgrunder: Hållbarbetsbedömning, Miljöbedömning,
Investeringskostnad, Acceptans för alternativ, Samhällsekonomisk nytta och
Projektmålsuppfyllelse. Miljöbedömningen är en lagstadgad process som utgör
ett viktigt beslutsunderlag vid val av lokaliseringsalternativ och som redovisas i
en separat Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Vid utvärderingen har
utredningsområdet mellan Göteborg och Borås delats upp i tre delsträckor för
att underlätta utvärderingen.

Trafikverkets förslag till lokalisering
Trafikverkets sammanvägda bedömning visar att det bästa alternativet är
korridor Mölnlycke med Mölndal station (M1) och station i tunnel under
flygplatsterminalen (L1) i kombination med Bollebygd Syd och Osdal/Borås C
med station vid Osdal och bibana till Borås C (B11A). Detta
lokaliseringsalternativ benämns Rangordnade alternativ 1 – föreslagen
lokalisering.
På de östra och västra delsträckorna finns dessutom ett näst bästa alternativ i
form av korridorerna Tulebo respektive Lusharpan med stationsläge B4. Dessa
alternativ benämns Rangordnade alternativ 2.

Rangordnade alternativ 1 – föreslagen lokalisering
Lokaliseringsförslaget innebär en korridor som från Västlänkens
tunnelmynning i Almedal fortsätter söderut genom Mölndalsåns dalgång,
parallellt med Västkustbanan, via en station i Mölndal. Korridoren går sedan
vidare österut mot flygplatsen, via tunnel under Mölnlycke. Landvetter
flygplats får en station under terminalen.
Öster om flygplatsen passerar korridoren söder om Bollebygd och medger
delvis en lokalisering nära väg 40. Strax öster om Viareds verksamhetsområde
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förgrenar sig den nya järnvägen vid en planskild kopplingspunkt. En bibana
viker av norrut mot centrala Borås och ett stationsläge för regionaltågen mellan
Göteborg och Borås vid befintlig station Borås C.
Huvudbanan fortsätter österut från till ett stationsläge vid Osdal, som byggs för
att möjliggöra stopp för höghastighetståg och regionaltåg som ska vidare mot
Jönköping.

Rangordnade alternativ 2
På delsträckan från Almedal till Landvetter flygplats föreslås ett
lokaliseringsalternativ som rangordnats som nummer två, korridor Tulebo.
Denna korridor har samma stationslägen som korridor Mölnlycke (rangordnat
alternativ 1). Korridor Tulebo bedöms få större negativ påverkan på landskap,
naturmiljö, kulturmiljö och rekreation, än en sträckning via Mölnlycke.

På delsträckan Landvetter flygplats-Borås finns inget lokaliseringsalternativ
som rangordnats som nummer två. På delsträckan genom Borås föreslås ett
lokaliseringsalternativ som rangordnats som nummer två, korridor Lusharpan,
med ett stationsläge placerat på bibana vid Lusharpan för regionaltåg med
stopp i Borås. Övriga tåg passerar på huvudbanan vid Osdal. Denna sträckning
ger större påverkan på landskap, kulturmiljö och rekreation, än en sträckning
via Osdal/Borås C (rangordnat alternativ 1).

Samråd 3 för lokaliseringsutredning av ny stambana Göteborg-Borås
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Bedömning
GR har under hela utredningstiden utgått från att den nya järnvägen ska bidra
till det regionala målet att utöka arbetsmarknadsregionen. Detta sker genom
att det ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig restid mellan Göteborg och
Borås, att arbetsmarknaden i norra Halland och Mölndal tillgängliggörs, att
accessen till Landvetter flygplats optimeras samt att stationsläget i Borås får ett
centralt läge.
Det innebär sammantaget att GR förordar lokaliseringsutredningens alternativ
1. GR ser därmed att de näst högst rangordnade korridorerna bör väljas bort.

Delsträcka Almedal-Landvetter flygplats
GR delar Trafikverkets uppfattning om att korridoralternativet Mölnlycke är
bäst lämpat på delsträckan Almedal-Landvetter flygplats. Detta särskilt då
sträckningen möjliggör Mölndals station. GR har tidigare tryckt på betydelsen
av stationen då den har en central roll både i kopplingen till stråket GöteborgBorås och söderut, mot arbetsmarknaden i Norra Halland. En station i Mölndal
skapar bättre förutsättningar för resenärer från Halland att nå Landvetter
flygplats via tåg och vidare österut.
Korridoren innebär även att en station vid Landvetter Södra inte omöjliggörs
vilket GR ställt sig positiva till i linje med den politiska samrådsgruppens
skrivningar i tidigare yttranden vid Samråd 1 och 2.
GR noterar också att korridoralternativ Mölnlycke underlättar byggnationen av
en kopplingspunkt mellan befintlig Kust till Kustbana och nya stambanan.
Kopplingen ger en avsevärd ökning i resandet och ökar tillgängligheten till
Mölndals och Norra Hallands arbetsmarknader samt ökar attraktiviteten i
stråket. GR har lyft betydelsen av kopplingspunkten i tidigare yttranden och ser
den som viktig i det fortsatta arbetet. Se Övriga synpunkter.
GR förordar även sträckningen via Mölnlycke framför Tulebo då dess inverkan
på landskap och bebyggelse, naturmiljö och kulturmiljö är mindre. Vid
passagen öster om Mölnlycke vill GR adressera vikten av att minimera intrång i
naturmiljöerna. Området är en del av en grön kil i Strukturbild för Göteborgsregionen. Kilen är en viktig tillgång för den storstadsnära gröna
infrastrukturen, vilken kan påverkas negativt av tillkommande barriärer.
GR vill även understryka vikten av att minimera påverkan på vattentäkterna
Finnsjön och Rådasjön med omkringliggande vattenskyddsområde. Dessa
pekas i Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen ut som viktiga för den
nuvarande huvudvattenförsörjningen i Göteborgsregionen. GR ser gärna att
Trafikverket fördjupar analyserna kring påverkan på vatten i den mån framtida
spårdragning ligger i anslutning till avrinningsområdet för regionalt viktiga
vattentäkter.
GR har i tidigare samråd adresserat betydelsen av att stationen vid Landvetter
flygplats hamnar i direkt anslutning till terminalen. GR välkomnar det
föreslagna lokaliseringsalternativet då det möjliggör en station under
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terminalen och därmed gör tågresande till flygplatsen attraktivt. En
underjordisk station minimerar även omgivningspåverkan och möjliggör
därmed en utveckling av flygplatsområdet.
GR ser flygplatsen som en potentiell knutpunkt för regional trafik i ett vidare
perspektiv som bidrar till överflyttning från bil och buss till tåg, samt minskar
trängseln på R40 in till Göteborg. Till den fortsatta planeringsprocessen vill GR
därför belysa vikten av att ordna stationen på ett sätt som underlättar byten.

Delsträcka Landvetter flygplats-Borås
För den östra delen välkomnar GR det högst rangordnade alternativet
Bollebygd Syd – Osdal/Borås C (B11A). GR ser gärna att järnvägen så långt som
möjligt samlokaliseras med riksväg 40 för att minimera barriäreffekter och
bullerspridning. Vidare är det viktigt att passagen vid Viareds industriområde
inte ger onödigt intrång på befintliga verksamheter eller försämrar
möjligheterna att utveckla området. Viared är ett regionalt viktigt verksamhetsområde för bland annat logistik, med kopplingar till verksamheten i Göteborgs
hamn.
GR ser positivt på att lokaliseringsalternativet möjliggör ett centralt
stationsläge i Borås för regionaltåg mellan Göteborg och Borås. Det gynnar
stråket och regionen som helhet och bidrar till målen för regionaltrafik på ett
fullgott sätt. Station Osdal hamnar i ett externt läge och ingår i nästa etapp av
stambanan vidare mot Jönköping. GR vill lyfta betydelsen av att lokalisera och
utforma en framtida station Osdal så att den möjliggör god tillgänglighet till
centrala Borås och regionala bytesmöjligheter.

Övriga synpunkter
Kopplingspunkt
GR anser att Trafikverket bör säkra en kopplingspunkt mellan befintliga Kust
till kustbanan och den nya stambanan. Enligt en utredning av Västra
Götalandsregionen PM 3 Effekter av tillkommande stationsorter med
avseende på resande (2020) så ger en koppling mellan kust-till-kustbanan och
den nya stambanan en avsevärd ökning av resandet i stråket och bidrar till en
förstoring av såväl arbetsmarknadsregionen. Kopplingspunkten möjliggör
också optimering av kapaciteten i Västlänken då tåg på Kust till kustbanan kan
nå stationerna vid Korsvägen och Haga utan byte.
Det är angeläget att processerna ny stambana och åtgärdsvalsstudien stråket
Göteborg-Borås samordnas för att möjliggöra ett genomförande av
kopplingspunkten i samband med byggnation av den nya stambanan.
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Järnväg är en samhällsplaneringsfråga
Liksom i tidigare samråd vill GR belysa vikten av att det fortsatta arbetet med
ny stambana samordnas med övrig samhällsplanering.
Infrastrukturinvesteringar har inget egenvärde, de ska bidra till ett hållbart och
attraktivt samhälle, och de måste därför ses med helhetsperspektiv.
Kommunerna och kommunalförbunden har tydliggjort sina ambitioner för
samhällsutvecklingen i stråket i det politiskt beslutade dokumentet ”Målbild
Göteborg-Borås”. 2018-2020 har parterna drivit ett projektet
”Tillväxtskapande samhällsplanering” med syfte att ta fram planeringsunderlag
som stöttar hållbara näringslivsetableringar i stråket. Underlagen har tagits
fram tillsammans med näringslivets aktörer och visar på stråkets potential för
framtida näringslivsetableringar.
För att optimera nyttan behöver ny infrastruktur främja näringslivs- och
stadsutveckling, exempelvis genom att stationer placeras och utformas för
bästa möjliga tillgänglighet samt att buller och barriäreffekter minimeras.
GR vill även uppmana Trafikverket att arbeta aktivt för att minimera intrånget i
befintliga fastigheter för att motverka negativ påverkan på stadsutveckling
längs bansträckningen. Den nya järnvägen behöver också samordnas med
regional och lokal infrastruktur. Det kräver helhetsperspektiv och dialog mellan
samtliga planerande nivåer.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
GR har i tidigare samråd bedömt att MKB i allt väsentligt belyst
miljökonsekvenser av lokaliseringsförslagen. GR lyfte också särskilt vikten av
att ta hänsyn till potentiella vattentäkter, minimering av barriäreffekter, grön
infrastruktur samt klimatmålen. Synpunkterna kvarstår.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Maria Sigroth
Avdelningschef

Skickas till
investeringsprojekt@trafikverket.se Ange ärendenummer TRV 2021/23920.
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§ 35 Yttrande över Samråd 3 för lokalisering av ny stambana GöteborgBorås
Diarienummer: 2019-00210
Beslut
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår Förbundsstyrelsen att
godkänna föreliggande förslag till yttrande daterat 2021-05-12.
Reservationer
Peter Danielsson (D) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Trafikverket
daterad 2021-04-19 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.
Samrådet är det tredje och sista i Trafikverkets lokaliseringsutredning för ny
stambana Göteborg-Borås. I utredningen föreslår Trafikverket ett
lokaliseringsalternativ med rangordnade korridorer samt stationslägen för den
nya järnvägen. Det högst rangordnade lokaliseringsalternativet består av en
korridor med station i Mölndal via Mölnlycke och vidare mot Landvetter
flygplats med station under terminalen. Öster om flygplatsen följer korridoren
riksväg 40 och passerar söder om Bollebygd. I Borås föreslås ett externt
stationsläge på huvudbanan söder om staden samt en bibana för regionaltåg
Göteborg-Borås vid Borås central
GR har under hela utredningstiden utgått från att den nya järnvägen ska bidra
till det regionala målet att utöka arbetsmarknadsregionen. Detta sker genom en
attraktiv och konkurrenskraftig restid mellan Göteborg och Borås, att
arbetsmarknaden i norra Halland och Mölndal tillgängliggörs, att accessen till
Landvetter flygplats optimeras samt att stationsläget i Borås får ett centralt
läge. Det innebär sammantaget att GR förordar lokaliseringsutredningens
alternativ 1.

Signature reference: 0873b7db-7ed5-487e-8f82-219a4e87f519

Vidare anser GR att Trafikverket bör säkra en kopplingspunkt mellan befintliga
Kust till kustbanan och den nya stambanan.
GR har i tidigare samråd bedömt att MKB i allt väsentligt belyst miljökonsekvenser av lokaliseringsförslagen. GR lyfte också särskilt vikten av att ta hänsyn
till potentiella vattentäkter, minimering av barriäreffekter, grön infrastruktur
samt klimatmålen. Synpunkterna kvarstår.
Yrkande
Peter Danielsson (D) yrkar på avslag på liggande förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition och finner att styrgruppen beslutar i enlighet
med förvaltningens förslag till beslut.

Justeras:
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Protokoll 2021-05-20
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Digitalt via Teams

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-12
Lokaliseringsutredning, daterad 2021-04-19
Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2021-04-19
Landskapskaraktärsanalys, daterad 2020-09-09
Social konsekvensanalys, daterad 2021-04-19
Gestaltningsprogram, daterad 2021-04-19
Samtliga samrådshandlingar finns tillgängliga digitalt på denna länk.

Skickas till

Signature reference: 0873b7db-7ed5-487e-8f82-219a4e87f519

Förbundsstyrelsens sammanträde 2021-06-15 med omedelbar justering.
Därefter till investeringsprojekt@trafikverket.se Ange ärendenummer TRV
2021/23920.
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Projektavtal Finansiering av nya
åtgärder med start 2021
Förslag till beslut
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår förbundsstyrelsen att
godkänna förslag till Projektavtal ”Finansiering av nya åtgärder med start
2021”.

Sammanfattning av ärendet
På förbundsstyrelsen den 19 mars gavs information om att medel för 300
miljoner kr har frigjorts inom Västsvenska paketet till nya åtgärder. Hantering
och beslutsprocess av de frigjorda medlen som resulterade i 15 åtgärder
beskrivs i PM Nya Åtgärder, vilket bilades ärendet.
För att reglera finansiering, innehåll, utföraransvar och planerad
genomförandetid för de utvalda projekten har parterna arbetat fram
Projektavtal Finansiering av nya åtgärder med start 2021. Projektavtalet
omfattar 300 miljoner kronor fördelat på 15 åtgärder, vilka i projektavtalet
slagits samman till tio projekt. Samtliga belopp i projektavtalet anges i 2009års prisnivå.

Beslutsunderlag
•

Protokollsutdrag styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad § 36

•

Projektavtal ”Finansiering av nya åtgärder med start 2021 och
tillhörande bilagor”.

•

PM Nya åtgärder.

BESKRIVNING AV ÄRENDET
Bakgrund och syfte
Västsvenska paketet är ett partsgemensamt infrastrukturpaket som syftar till
att stärka Västsveriges infrastruktur. Parterna, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgsregionen och Göteborgs stad tecknade år
2010 ett medfinansieringsavtal om 34 miljarder kr i 2009 års prisnivå.
Inom paketet ryms ett antal större namngivna objekt samt några övergripande
åtgärdsområden inom vilka åtgärder tas fram successivt som t ex
kollektivtrafikåtgärder samt gång- och cykelåtgärder.

Projektavtal Finansiering av nya åtgärder med start 2021.
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Förbundsstyrelsen – ärende 9
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Cecilia Kvist, Regionplanerare
Datum: 2021-04-28, Diarienummer: 2009-00160

Vid Förbundsstyrelsens sammanträde 2021-03-19 (§xx) gavs information om
att medel för 300 miljoner kr har frigjorts inom Västsvenska paketet till nya
åtgärder. Hantering och beslutsprocess av de frigjorda medlen som resulterade
i 15 åtgärder beskrivs i PM Nya Åtgärder, vilket bilades ärendet.
I det av parterna överenskomna paraplyavtalet från år 2017 ges
ledningsgruppen för Västsvenska paketet mandat att besluta om åtgärder
understigande 150 miljoner kr per kalenderår. För objekt överstigande 150
miljoner kr per kalenderår upprättas särskilda projektavtal som ska godkännas
av respektive part.

För att reglera finansiering, innehåll, utföraransvar och planerad
genomförandetid för de utvalda projekten beskrivna i PM Nya åtgärder har
parterna arbetat fram Projektavtal Finansiering av nya åtgärder med start
2021. Projektavtalet omfattar 300 miljoner kronor fördelat på 15 åtgärder,
vilka i projektavtalet slagits samman till tio projekt. Samtliga projekt ligger i
linje med GR:s övergripande mål och strategidokument samt med en av
Förbundsstyrelsen beslutade ”Göteborgsregionens inriktning för
transportinfrastrukturplaneringen i storstadsregionen”.
Till projektavtalet hör en bilaga för respektive projekt med kort beskrivning av
projektet och karta som visar projektets geografiska placering. Samtliga belopp
i projektavtalet anges i 2009-års prisnivå.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Maria Sigroth
Avdelningschef

Skickas till
Trafikverket, Region Väst.

Projektavtal Finansiering av nya åtgärder med start 2021

2 (2)

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad
Protokoll 2021-05-20
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Digitalt via Teams

§ 36 Projektavtal Finansiering av nya åtgärder med start 2021
Diarienummer: 2009-00160
Beslut
Styrgruppen föreslår Förbundsstyrelsen att godkänna förslag till Projektavtal
”Finansiering av nya åtgärder med start 2021”.
Reservationer
Peter Danielsson (D) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
På Förbundsstyrelsen den 19 mars gavs information om att medel för 300
miljoner kr har frigjorts inom Västsvenska paketet till nya åtgärder. Hantering
och beslutsprocess av de frigjorda medlen som resulterade i 15 åtgärder
beskrivs i PM Nya Åtgärder, vilket bilades ärendet.
För att reglera finansiering, innehåll, utföraransvar och planerad
genomförandetid för de utvalda projekten har parterna arbetat fram
Projektavtal Finansiering av nya åtgärder med start 2021. Projektavtalet
omfattar 300 miljoner kronor fördelat på 15 åtgärder, vilka i projektavtalet
slagits samman till tio projekt. Samtliga belopp i projektavtalet anges i 2009års prisnivå.
Yrkande
Peter Danielsson(D) yrkar på avslag på liggande förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition och finner att styrgruppen beslutar i enlighet
med förvaltningens förslag till beslut.

Signature reference: 0873b7db-7ed5-487e-8f82-219a4e87f519

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-04-28
Projektavtal ”Finansiering av nya åtgärder med start 2021 och tillhörande
bilagor”.
PM Nya åtgärder.
Skickas till
Förbundsstyrelsen
Därefter till
Trafikverket, Region Väst.

Justeras:
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Trafikverket
och
Västra Götalandsregionen
och
Region Halland
och
Göteborgs Stad
och
Göteborgsregionens kommunalförbund

PROJEKTAVTAL
FINANSIERING AV NYA ÅTGÄRDER MED START 2021
PROJEKTAVTAL SOM HÖR TILL PARAPLYAVTAL
FÖR GENOMFÖRANDE AV VÄSTSVENSKA PAKETET
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Mellan
(1)

Trafikverket, org.nr 202100-6297, och

(2)

Västra Götalandsregionen, org.nr 232100-0131, och

(3)

Region Halland, org.nr 232100-0115, och

(4)

Göteborgs Stad, org.nr 212000-1355, och

(5)

Göteborgsregionens kommunalförbund, org.nr 222000-0265

har träffats följande

PROJEKTAVTAL FÖR
FINANSIERING AV NYA ÅTGÄRDER MED START 2021
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1. Bakgrund och syfte
Parterna i Västsvenska paketet har genom Medfinansieringsavtalet, tecknat i mars 2010,
och tillägg till Medfinansieringsavtalet i Block 1, tecknat i augusti 2011, kommit överens
om att finansiera och genomföra transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i
Västsverige för 34 miljarder kronor i 2009 års prisnivå. Exakt vilka åtgärder som ska
omfattas av finansieringen har inte varit fastställt från början utan har successivt beslutats
av Parterna i Block 1 och Block 2, tecknat i februari 2014, samt därefter i form av
Projektavtal som hör till Paraplyavtalet, tecknat i april 2017.
Genom Paraplyavtalet, som innehåller ett övergripande regelverk för genomförandet av
Västsvenska paketet, fick Ledningsgruppen i uppgift att själv initiera eller ta emot förslag
på nya projekt samt behandla och ta ställning till sådana initiativ. Ledningsgruppen har i
detta arbete att beakta Västsvenska paketets uppställda mål och budget. Ledningsgruppen
har genom Paraplyavtalet även fått mandat att själv fatta beslut om och teckna avtal för nya
projekt, upp till en planerad kostnad per kalenderår om sammanlagt 150 miljoner kronor.
Beslut och tecknande av Projektavtal överstigande Ledningsgruppens mandat görs enligt
ordinarie ordning hos respektive Part.
Projektavtal för projekt 409 Korsvägen, tecknat i september 2019, innebär en maximal
finansiering av projektet om 603 miljoner kronor från Västsvenska paketet.
Genomförandeplanen har tidigare innehållit en budgetram om 1 miljard kronor för
projektet. Följaktligen frigjordes ett budgetutrymme om 397 miljoner kronor i samband
med Projektavtalets tecknande. Av de frigjorda medlen har 65 miljoner kronor omfördelats
till potten framtida åtgärder och åtgärdsområde kollektivtrafikåtgärder, samt ytterligare 10
miljoner kronor till projekt 604 Hovås – Brottkärr.
För att fördela återstående 322 miljoner kronor har Parterna tagit fram förslag på projekt
med önskemål om finansiering från Västsvenska paketet. Efter genomförd urvalsprocess
återstod ett förslag på fördelning av 300 miljoner kronor till femton olika åtgärder som
Ledningsgruppen genom beslut 2021-01-15 ställt sig bakom. De femton åtgärderna har i
detta Projektavtal slagits samman till tio Projekt. Återstående 22 miljoner kronor avses att
utgöra en reserv för att exempelvis hantera kostnadsförändringar inom redan avtalade
projekt. Förslag och urvalsprocess finns beskrivet i Västsvenska paketets PM Nya åtgärder,
2021-01-15.
Detta Projektavtal träffas mellan Parterna i Västsvenska paketet för att reglera finansiering,
innehåll, utföraransvar och planerad genomförandetid för de utvalda Projekten.
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2. Definitioner
I detta avtal används samma definitioner som i Paraplyavtalet med följande undantag:
”Projekt” avser de tio Projekt, tillsammans eller var för sig, som detta Projektavtal
omfattar:
1. Projekt 414 Plattformsförlängningar på Bohusbanan
2. Projekt 415 Förbigångsspår vid Lekarekulle
3. Projekt 416 Omloppsnära uppställning i Alingsås och Kungsbacka
4. Projekt 417 Spårväg i Allén, Göteborg
5. Projekt 418 Längre hållplatstak Korsvägen
6. Projekt 419 Busskörfält i Torslanda
7. Projekt 420 Bytespunkt utmed väg 40 vid Delsjömotet
8. Projekt 421 Stomcykel E20 och E6 samt GC väg 158
9. Projekt 422 Gång- och cykelbro över Göta älv
10. Projekt 423 Pendelparkeringsåtgärder

3. Omfattning, genomförande och
ansvarsfördelning
3.1

Parterna är ense om att Projekten ska finansieras av Västsvenska paketet i
omfattning och på villkor som framgår av detta Projektavtal. Detta Projektavtal
ger Utförande part rätt att utföra Projekt med finansiering enligt nedan.

3.2

Utförande part ska äga den nya Anläggning som omfattas av respektive Projekt
om inte annat avtalas i ett senare skede.

3.3

För Projekten gäller, utöver bestämmelserna i detta Projektavtal, även
bestämmelserna i Paraplyavtalet.

3.4

I detta Projektavtal inklusive bilagor anges alla belopp i 2009 års prisnivå.
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3.5

Prisomräkning av finansieringen görs enligt Trafikverkets investeringsindex för vägrespektive banhållning och anges för respektive Projekt nedan.

3.6

Projekten beskrivs kortfattat nedan med avseende på Utförande part,
finansieringens storlek och planerad genomförandetid m.m.
Projekt 414: Plattformsförlängningar på Bohusbanan:
Plattformsförlängningar på Bohusbanan, projektering och produktion, med
Trafikverket som Utförande part. Parterna har enats om att avsätta 80 miljoner
kronor till Projektet. Prisomräkning görs med Trafikverkets investeringsindex för
banhållning. Trafikverket har för avsikt att pröva finansiering av resterande del via
nationell plan för transportsystemet. Projektering planeras ske åren 2023-2024 och
produktion åren 2025-2027. Projektet beskrivs i bilaga 1.
Projekt 415: Förbigångsspår vid Lekarekulle
Förbigångsspår vid Lekarekulle, projektering, med Trafikverket som Utförande
part. Parterna har enats om att avsätta 12 miljoner kronor till Projektet.
Prisomräkning görs med Trafikverkets investeringsindex för banhållning.
Projekteringen planeras ske åren 2023-2024. Projektet beskrivs i bilaga 2.
Projekt 416: Omloppsnära uppställning i Alingsås och Kungsbacka
Omloppsnära uppställning i Alingsås och Kungsbacka, projektering och produktion,
med Trafikverket som Utförande part. Parterna har enats om att avsätta 23
miljoner kronor till Projektet. Prisomräkning görs med Trafikverkets
investeringsindex för banhållning. Projektering planeras ske åren 2022-2023 och
produktion åren 2024-2025. Projektet beskrivs i bilaga 3.
Projekt 417: Spårväg i Allén, Göteborg
Spårväg i Allén, del av projektering inklusive genomförandestudie, med Göteborgs
Stad som Utförande part. Parterna har enats om att avsätta 60 miljoner kronor till
Projektet. Prisomräkning görs med Trafikverkets investeringsindex för banhållning.
Projekteringen planeras ske åren 2022-2026. Projektet beskrivs i bilaga 4.
Projekt 418: Längre hållplatstak Korsvägen
Längre hållplatstak vid Korsvägen, projektering och produktion, med Västra
Götalandsregionen som Utförande part. Parterna har enats om att avsätta 44
miljoner kronor till Projektet. Prisomräkning görs med Trafikverkets
investeringsindex för väghållning. Projektering planeras ske åren 2021-2022 och
produktion åren 2024-2026. Projektet beskrivs i bilaga 5.
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Projekt 419: Busskörfält i Torslanda
Busskörfält i Torslanda, genomförandestudie, med Göteborgs Stad som Utförande
part. Parterna har enats om att avsätta 2 miljoner kronor till Projektet.
Prisomräkning görs med Trafikverkets investeringsindex för väghållning.
Genomförandestudie planeras ske åren 2021-2022. Projektet beskrivs i bilaga 6.
Projekt 420: Bytespunkt utmed väg 40 vid Delsjömotet
Bytespunkt utmed väg 40 vid Delsjömotet, projektering och produktion, med
Trafikverket som Utförande part. Parterna har enats om att avsätta 12 miljoner
kronor till Projektet. Prisomräkning görs med Trafikverkets investeringsindex för
väghållning. Projektering planeras ske år 2022 och produktion år 2023. Projektet
beskrivs i bilaga 7.
Projekt 421: Stomcykel E20 och E6 samt GC väg 158
Gång- och cykelvägar utmed E20, projektering och produktion, gång- och
cykelvägar utmed E6 och väg 158, projektering. För sträckorna utmed E20 och E6
är Trafikverket Utförande part och för sträckan utmed väg 158 är Göteborgs Stad
Utförande part. Parterna har enats om att avsätta 27 miljoner kronor till Projektet.
Prisomräkning görs med Trafikverkets investeringsindex för väghållning.
Projektering planeras ske åren 2022-2023 och produktion åren 2024-2025.
Ledningsgruppen ska godkänna omfattning och innehåll av Projektets olika delar
innan dessa delar byggstartas eller på annat sätt genomförs. Projektet beskrivs i
bilaga 8.
Projekt 422: Gång- och cykelbro över Göta älv
Gång- och cykelbro över Göta älv, genomförandestudie, med Göteborgs Stad som
Utförande part. Parterna har enats om att avsätta 24 miljoner kronor till Projektet.
Prisomräkning görs med Trafikverkets investeringsindex för väghållning.
Genomförandestudie planeras ske åren 2021-2026. Projektet beskrivs i bilaga 9.
Projekt 423: Pendelparkeringsåtgärder
Pendelparkeringsåtgärder, projektering och produktion, med Göteborgs Stad som
Utförande part och Varbergs kommun som tilltänkt Utförande part. Särskilt avtal
om projektering och produktion avses träffas mellan Trafikverket och Varbergs
kommun avseende åtgärden i Varberg. Parterna har enats om att avsätta 16 miljoner
kronor till Projektet. Prisomräkning görs med Trafikverkets investeringsindex för
väghållning. Projektering och produktion planeras ske åren 2021-2027.
Ledningsgruppen ska godkänna omfattning och innehåll av Projektets olika delar
innan dessa delar byggstartas eller på annat sätt genomförs. Projektet beskrivs i
bilaga 10.
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4. Särskilda villkor för finansieringen
4.1

Finansiering av Projekten från Västsvenska paketet utgörs av fasta belopp.
Ansvaret för övrig erforderlig finansiering ligger på Utförande part.

4.2

Ledningsgruppen har enligt p 4.4 a) i Paraplyavtalet mandat att besluta om
förändringar. Detta innefattar även Projekten. Parterna är överens om att denna rätt
innefattar även rätt att besluta om att Projekt enligt detta Projektavtal helt ska
undantas sin finansiering från Västsvenska paketet. Ledningsgruppens mandat
gäller under förutsättning att Projekt inte erhåller erforderligt investerings- eller
genomförandebeslut av Utförande part eller om sådant beslut dröjer i sådan grad att
det riskerar att få en betydande påverkan på Projekts planerade genomförandetid
enligt p 3.6.
Vid kostnadsminskningar som Utförande part av Projekt har kunnat konstatera, är
Parterna överens om att i ett tidigare skede än vad Paraplyavtalet föreskriver,
minska beloppet för Projekts avsatta medel efter beslut i Ledningsgruppen.

5. Avtalstid och giltighet
Detta Projektavtal gäller från och med den dag samtliga Parter undertecknat avtalet till
och med den dag Projekten genomförts i den omfattning som innefattas av detta
Projektavtal enligt p 3.6.
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Detta Projektavtal har upprättats i fem (5) likalydande exemplar, varav Parterna tagit
var sitt.

Göteborg den
Trafikverket

Göteborg den
Västra Götalandsregionen

----------------------------------Namnförtydligande:

---------------------------------Namnförtydligande:

Göteborg den
Region Halland

Göteborg den
Göteborgs Stad

----------------------------------Namnförtydligande:

---------------------------------Namnförtydligande:

Göteborg den
Göteborgsregionens kommunalförbund

----------------------------------Namnförtydligande:
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Bilaga till PROJEKTAVTAL FINANSIERING AV NYA ÅTGÄRDER MED START 2021

Bilaga 1

Projekt 414: Plattformsförlängningar på Bohusbanan

Karta som visar de fem stationernas geografiska placering.

Projektets omfattning
Projektering och delfinansiering av produktion av plattformsförlängningar på Bohusbanan avseende
stationerna: Ytterby, Kode, Stora Höga, Svenshögen och Ljungskile.
Projektet innebär att dagens 135 meter långa plattformar förlängs till 170 meter (för att möjliggöra
trafik med 160 meter fordonskombinationer) och förbereds för senare utbyggnad till 250 meter.
Projektet syftar till att möjliggöra för trafikering med längre tåg och därmed fler resande på
Bohusbanan i högtrafik.
Kostnad: Hela projektet beräknas kosta 181 miljoner kronor. Finansiering sker från Västsvenska
paketet med 80 miljoner kronor.

Bilaga till PROJEKTAVTAL FINANSIERING AV NYA ÅTGÄRDER MED START 2021

Bilaga 2

Projekt 415: Förbigångsspår vid Lekarekulle

Karta som visar projektets geografiska placering.

Projektets omfattning
Projektering av 750 meter långt förbigångsspår på nedspårssidan för godståg i Lekarekulle på
Västkustbanan.
Syftet är att möjliggöra för en tätare trafikering på Västkustbanan genom införande av ett nytt
regionaltågssystem.
Kostnad: Projekteringen beräknas kosta 12 miljoner kronor. Finansiering sker från Västsvenska
paketet med 12 miljoner kronor.
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Bilaga 3

Projekt 416: Omloppsnära uppställning i Alingsås och Kungsbacka

Karta som visar åtgärdernas geografiska placering.

Projektets omfattning
Projektering och produktion av signalåtgärder för att skapa fler platser för omloppsnära uppställning
av tåg i Alingsås och Kungsbacka samt att utreda för fler omloppsnära uppställningsplatser i
Västsverige.
Syftet är att skapa ett mer effektivt kapacitetsutnyttjande på de aktuella banorna.
Kostnad: Projektet beräknas kosta 23 miljoner kronor. Finansiering sker från Västsvenska paketet
med 23 miljoner kronor.
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Bilaga 4

Projekt 417: Spårväg i Allén, Göteborg

Karta som visas projektets geografiska placering.

Projektets omfattning
Genomförandestudie samt delfinansiering av projektering för spårväg i Allén mellan Hagakyrkan och
Nordstan alternativt Åkareplatsen (utredning pågår). Sträckan är totalt cirka 2 kilometer.
Syftet är att avlasta Brunnsparken och andra delar av city och öka robustheten i spårvagnsnätet.
Kostnad: Del av projekteringen (inklusive genomförandestudie) beräknas kosta cirka 60 miljoner
kronor. Finansiering sker från Västsvenska paketet med 60 miljoner kronor.
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Bilaga 5

Projekt 418: Längre hållplatstak Korsvägen

Karta som visar projektets geografiska placering.

Projektets omfattning
Projektering och produktion av åtta stycken nya större hållplatstak och väderskydd för buss- och
spårvagnshållplatsen vid station Korsvägen.
Projektet syftar till att förbättra kapaciteten för kollektivtrafiken vid bytespunkten samt öka
kvaliteten i resenärsmiljön.
Kostnad: Projektet beräknas kosta 44 miljoner kronor. Finansiering sker från Västsvenska paketet
med 44 miljoner kronor.
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Bilaga 6

Projekt 419: Busskörfält i Torslanda

Karta som visar projektets geografiska placering.

Projektets omfattning
Genomförandestudie för busskörfält på Kongahällavägen i båda riktningar mellan Torslandakrysset
och Låkebergsgatan samt i en riktning mellan Låkebergsgatan och Domarringsgatan.
Projektet syftar till att förbättra framkomligheten för busstrafiken.
Kostnad: Genomförandestudie beräknas kosta 2 miljoner kronor. Finansiering sker från Västsvenska
paketet med 2 miljoner kronor.
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Bilaga 7

Projekt 420: Bytespunkt utmed väg 40 vid Delsjömotet

Karta som visar projektets geografiska placering.

Projektets omfattning
Projektering och produktion för komplettering av nuvarande hållplatser samt möjliggörande för bussar
att vända i Delsjömotet. Projektet omfattar även förbättringar för oskyddade trafikanter genom bland
annat standardhöjning av gångvägar och hållplatsmiljöer.
Projektet syftar till att förbättra tillgänglighet till kollektivtrafik samt möjliggöra utökad trafikering.
Kostnad: Projektet beräknas kosta 12 miljoner kronor. Finansiering sker från Västsvenska paketet
med 12 miljoner kronor.
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Projekt 421: Stomcykel E20 och E6 samt GC väg 158

Karta som visar åtgärdernas geografiska placering.

Projektets omfattning
Nya gång- och cykelförbindelser utmed stråken E6, E20 och Väg 158.
E20 Stomcykelnät, projektering och produktion av gång- och cykelväg på följande sträckor:




Väg 1747 Nääsmotet - Tolleredsmotet
Väg 1668 Kärrbogärde - Ingared
Väg 1940 Jonseredsvägen (enbart fördjupad utredning)

E6 Stomcykelnät, projektering av gång- och cykelväg på följande sträckor:





Väg 513 Lindome - kommungräns Kungsbacka
Väg 513 Mölndals kommungräns - Anneberg
Väg 574 Kode - kommungräns Stenungsund
Väg 574 Kungälvs kommungräns - Jörlanda

Bilaga 8

Väg 158 Gång- och cykelväg, projektering av gång- och cykelbana utmed:


Hovåsmotet - Askimsbadet

Sträckorna saknar idag gång- och cykelförbindelser. Åtgärderna för stomcykel skapar förutsättningar
för kommunöverskridande förbindelser mellan Alingsås, Lerum och Partille utmed stråket E20
respektive mellan Kungsbacka kommun och Mölndal stad, samt Stenungsund och Kungälvs kommun
utmed stråket E6.
Projektet syftar till att öka tillgängligheten och förbättra trafikmiljön genom ökad trafiksäkerhet samt
skapa förutsättningar för en förbättrad hälsa.
Kostnad: Hela projektet beräknas kosta cirka 78 miljoner kronor. Finansiering sker från Västsvenska
paketet med 27 miljoner kronor, enligt fördelning nedan.

Åtgärd
Väg 1747 Nääsmotet - Tolleredsmotet
Väg 1668 Kärrbogärde - Ingared
Väg 1940 Jonseredsvägen
Väg 513 Lindome - kommungräns Kungsbacka
Väg 513 Mölndals kommungräns - Anneberg
Väg 574 Kode - kommungräns Stenungsund
Väg 574 Kungälvs kommungräns - Jörlanda
Väg 158 Hovåsmotet - Askimsbadet
Summa

Projektering
2 000 000 kr
750 000 kr
250 000 kr
2 150 000 kr
1 850 000 kr
2 750 000 kr
3 250 000 kr
3 000 000 kr
16 000 000 kr

Produktion
8 000 000 kr
3 000 000 kr

11 000 000 kr

Totalt
10 000 000 kr
3 750 000 kr
250 000 kr
2 150 000 kr
1 850 000 kr
2 750 000 kr
3 250 000 kr
3 000 000 kr
27 000 000 kr

Bilaga till PROJEKTAVTAL FINANSIERING AV NYA ÅTGÄRDER MED START 2021

Bilaga 9

Projekt 422: Gång- och cykelbro över Göta älv

Karta som visar projektets geografiska placering.

Projektets omfattning
Genomförandestudie för en ny gång- och cykelbro över Göta älv, vilken planeras mellan Packhuskajen
och Frihamnen/Hugo Hammars kaj.
Syftet med projektet är att bidra till ett mer hållbart trafiksystem i centrala Göteborg genom att skapa
ny centralt belägen förbindelse över älven och minska barriäreffekten.
Kostnad: Genomförandestudien beräknas kosta 24 miljoner kronor. Finansiering sker från
Västsvenska paketet med 24 miljoner kronor.

Bilaga till PROJEKTAVTAL FINANSIERING AV NYA ÅTGÄRDER MED START 2021

Bilaga 10

Projekt 423: Pendelparkeringsåtgärder

Karta som visar åtgärdernas geografiska placering.

Projektets omfattning
Projektering och produktion av pendelparkeringar. Totalt förväntas åtgärderna ge cirka 250 bilplatser
samt 1780 cykelplatser.
Projektet omfattar pendelparkeringsåtgärder vid följande platser:
1. Skra Bro, 250 pendelparkeringsplatser för bil.
2. Cykelparkering vid 23 hållplatser i Göteborgs Stad. Vid varje hållplats planeras 10 cykelplatser
med tak. Det totala antalet cykelplatser uppgår till 230 stycken. Följande hållplatser
omfattas: Uggledal, Östra Lindås, Hovås Nedre, Västra Lindås, Hovåsskolan, Hembygdsgatan,
Högstensgatan, Kvisljungeby, Nordhagsvägen, Torslanda Mellangård, Vårbäcksvägen, Lilleby
Kronogård, Låssbyvägen, Torslandakrysset, Burmans Gata, Fyrspannsvägen, Ridhästvägen,
Skimmelvägen, Lillekärr Södra, Mystängen, Backvägen, Olofstorp och Linnarhultsvägen.

3. Projektering och produktion av extra säker och väderskyddad cykelparkering vid fem
strategiska bytespunkter i Göteborgs Stad. Vid varje bytespunkt planeras cirka 10
cykelplatser. Det totala antalet cykelplatser uppgår till cirka 50 stycken. Åtgärden omfattar
användarstudier före och efter införandet och resultaten ska utmynna i ett koncept för
cykelparkering.
4. Varberg Pendelparkering cykel. Åtgärden omfattar cykelhus, servicepunkt med verkstad samt
1 500 cykelplatser.
Syftet är underlätta kombinationsresor mellan bil, mc, cykel och kollektivtrafik, vilket bidrar till ett
minskat bilresande till regionkärnan samt minskade utsläpp genom högre andel kollektivtrafikresor.
Kostnad: Projektet beräknas kosta 16 miljoner kronor. Finansiering sker från Västsvenska paketet
med 16 miljoner kronor, enligt fördelning nedan.

Åtgärd
1. Skra Bro pendelparkering
2. Cykelparkering vid 23 hållplatser
3. Säker och väderskyddad cykelparkering
4. Varberg pendelparkering
Summa

Projektering
1 000 000 kr
500 000 kr
1 500 000 kr
3 000 000 kr

Produktion
5 500 000 kr
1 500 000 kr
2 000 000 kr
4 000 000 kr
13 000 000 kr

Totalt
6 500 000 kr
1 500 000 kr
2 500 000 kr
5 500 000 kr
16 000 000 kr

PM Nya åtgärder
2021-01-15

Dokumenttitel: PM Nya åtgärder, 2021-01-05
Utförande part: Parterna i Västsvenska paketet
Kontaktperson: Jörgen Einarsson, Trafikverket

Förord
Västsverige med Göteborg som kärna ska vara en attraktiv, hållbar och växande
region. En viktig del är att främja ett hållbart resande.
Västsvenska paketet innehåller transportslagsövergripande åtgärder under närmare
20 år och är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Region Halland,
Göteborgs Stad, Göteborgsregionen, Västtrafik samt Trafikverket, som också är
huvudman för paketet.

Göteborg, Januari 2021

Trafikverket

Göteborgs stad

Västra Götalandsregionen

Göteborgsregionens kommunalförbund

Region Halland

Västtrafik

1

Innehållsförteckning
Förord

1

1. Bakgrund

2

1.1 Övergripande mål och effektmål

2

1.2 Åtgärdernas geografiska placering

3

1.3 Val av åtgärder

4

1.4 Frigjorda medel

4

1.5 Syfte

5

2. Förutsättningar och bedömningsgrunder

5

3. Inriktningsbeslut frigjorda medel

6

4. Arbetsprocess

7

4.1 Inkomna ansökningar

7

4.2. Genomgång av inkomna åtgärder och prioriteringsprocess

7

4.3 Ofördelade medel inom befintliga projekt

8

5. Förslag till åtgärder för frigjorda medel

9

6. Tidplan och vägen framåt

14

7. Bilaga 1

16

1. Bakgrund
Västsvenska paketet baseras på medfinansieringsavtal mellan parterna på 34
miljarder kronor i 2009 års prisnivå. Därmed tecknas samtliga avtal i denna prisnivå
och indexregleras efter hand. Samtliga belopp i detta dokument anges i 2009 års
prisnivå.
För framdrift i Västsvenska paketet drivs arbetet dels via utförande parter i avtalade
projekt och dels inom den samverkansorganisation som upprättats mellan ovan
nämnda parter.

1.1 Övergripande mål och effektmål
De övergripande målen för Västsvenska paketet har formulerats gemensamt av de
samverkande parterna, Västsvenska paketet – Sammanställning av målen, rapport
2020:1. De övergripande målen tar sin utgångspunkt både i de mål som är beslutade
i regionala och kommunala politiska församlingar och också i de nationella
transportpolitiska målen som är beslutade av riksdagen. Samtliga åtgärder syftar till
att skapa förutsättningar för att de övergripande målen för Västsvenska paketet
uppnås.
Övergripande mål:
Större arbetsmarknadsregioner
Med en hållbar regional utveckling följer ökade tillväxtmöjligheter och stärkt
stabilitet på arbetsmarknaden. Västsverige ska utvecklas med förstorade, förtätade
och förstärkta lokala arbetsmarknader.
En attraktiv kärna och utveckling längs huvudstråken
Västsverige, med Göteborg som en attraktiv kärna, ska utvecklas längs starka och
tydliga stråk.
En konkurrenskraftig kollektivtrafik
För att skapa en attraktiv region och hållbar tillväxt krävs en konkurrenskraftig
och tillgänglig kollektivtrafik som tar hand om en större andel av det totala
resandet och som svarar mot det framtida ökade resandebehovet.
En god livsmiljö
Västsverige ska erbjuda en god livsmiljö med frisk luft och rent vatten, lite buller
och ett rikt stads- frilufts- och vardagsliv.
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Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den
internationella konkurrenskraften
Näringslivet är beroende av effektiva transporter för både personer och gods.
Eftersom Göteborg är ett viktigt nav för näringslivets transporter finns särskilt fokus
på långväga godstransporter med såväl nationell som internationell inriktning.
Sårbarheten i transportsystemen med passager över Göta älv ska minska.
Effektmål
För att konkretisera målbilden och fånga de mest väsentliga faktorerna som bidrar
till de övergripande målen har åtta effektmål formulerats. Åtgärderna som ingår i
Västsvenska paketet ska bidra till uppfyllandet av effektmålen för att därigenom ge
en utveckling i riktning mot de övergripande målen. Effektmålen gäller såväl i
byggskedet som efter åtgärdens färdigställande. Det är viktigt att minimera
störningar under byggskedet för gång, cykel och kollektivtrafik, samt för
näringslivets transporter.
Effektmål:
 En kapacitetsstark, snabb och pålitlig kollektivtrafik
 Ökad andel hållbara resor
 Minskad andel biltrafik till och i regionkärnan
 Snabba, trygga, enkla gång- och cykelresor
 Förbättrad kvalitet för näringslivets transporter
 Minskade utsläpp
 Minskat buller
 Frigjorda stadsytor och ett rikt stadsliv

1.2 Åtgärdernas geografiska placering
Med hållbar regional utveckling följer ökade tillväxtmöjligheter och stärkt stabilitet
på arbetsmarknaden. Åtgärder som genomförs inom ramen för det Västsvenska
paketet ska bidra till att Västsverige utvecklas med förstorade, förtätade och
förstärkta lokala arbetsmarknader.
Nedan redovisas de stråk som främst utgör fokusområde för åtgärder i det
Västsvenska paketet. Grunden utgörs av Göteborgsregionens strukturbild (se figur
1), vilken består av fem huvudstråk: Bohusbanan, Norge-Vänerbanan, Västra
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Stambanan, Götalandsbanan (Kust-till-kustbanan) och Västkustbanan. I dessa stråk
finns dessutom det överordnade vägtrafiksystemet motorvägarna E6, E45, E20 och
väg 40.
Utöver huvudstråken genomförs åtgärder i Västsvenska paketet även utmed väg
155, väg 158 och väg 190, vilket illustreras i karta nedan (se figur 2). De åtgärder
som genomförs inom Västsvenska paketet är i stor utsträckning lokaliserade på,
eller i anslutning till, dessa stråk där Västlänken utgör en grundläggande
förutsättning för att möjliggöra en utveckling av huvudstråken och uppnå en
attraktiv och kraftfull pendel- och regiontågstrafik

Figur 1

Figur 2

1.3 Val av åtgärder
De åtgärder som genomförs inom ramen för Västsvenska paketet syftar samtliga till
att skapa förutsättningar för att de övergripande målen uppnås. Ett stort antal av de
åtgärder som ingår i Västsvenska paketet identifierades i ett inledande
förhandlingsskede mellan parterna. Det lämnades också utrymme för att i ett senare
skede komma fram till nya åtgärder. För att välja ut nya åtgärder har parterna arbetat
fram riktlinjer och en process för urval. De åtgärder som väljs ut ska bidra till att
uppfylla Västsvenska paketets övergripande mål, effektmål samt Agenda 2030.

1.4 Frigjorda medel
I september 2019 undertecknades projektavtal för Projekt 409 Korsvägen. I
arbetsverktyget Genomförandeplan för hela genomförandeperioden fanns 1 miljard
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kronor avsatta som en tidig budgetram. Projektavtalet innebar att ett
budgetutrymme motsvarande 397 miljoner kronor blev frigjorda inom Västsvenska
paketet. Av dessa 397 miljoner kronor har 65 miljoner kronor redan omfördelats till
potten framtida åtgärder och åtgärdsområde kollektivtrafikåtgärder, samt 10
miljoner kronor till Projekt 604 Hovås – Brottkärr. Detta innebär att det i dagsläget
finns 322 miljoner kronor i tillgängliga frigjorda medel.

1.5 Syfte
Parterna i det Västsvenska paketet har identifierat ett antal åtgärder vilka föreslås
genomföras för de medel som nu finns frigjorda i Västsvenska paketet. Syftet med
detta dokument är att beskriva urvalsprocessen samt de åtgärder som föreslås få
medel via Västsvenska paketet.

2. Förutsättningar och bedömningsgrunder
Under 2019/2020 beslutade parterna om ett antal förutsättningar och
bedömningsgrunder som skall användas när nya åtgärder ska väljas ut och beslutas
inom ramen för Västsvenska paketet, rapport 2020:3 Välja ut och besluta om nya
åtgärder.
Följande förutsättningar gäller:





Budgetramen om 34 miljarder kronor i 2009 års prisnivå ska hållas.
En helhetssyn på transportsystemet ska finnas för att säkerställa dess
funktioner.
Genomförandeplanens åtgärdsområden behålls oförändrade.
Åtgärdslistor för gruppering av mindre åtgärder ska kunna användas för att
skapa ett praktiskt och flexibelt genomförande.

Följande bedömningsgrunder ska användas för värdering av nya åtgärder:







Bidra till att uppfylla målsättningar och krav enligt Västsvenska paketets
antagna måldokument Sammanställning av målen (2020:1).
Kunna härledas ur sökande parts beslutade dokument.
Komplettera och förbättra redan påbörjade eller genomförda åtgärder inom
Västsvenska paketet.
Gynna flera parter.
Vara överenskommet prioriterad av de kommuner eller regioner som berörs.
Bidra till att skapa en robust och tillförlitlig transportinfrastruktur.
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3. Inriktningsbeslut frigjorda medel
I februari 2020 fattade Ledningsgruppen ett beslut som beskriver den inriktning
som ska gälla för användningen av de medel som nu finns tillgängliga i Västsvenska
paketet, PM inriktningsbeslut frigjorda medel, 2020-02-27.
Nya åtgärder i transportinfrastrukturen tar lång tid att genomföra från idé till
invigning. Det innebär att planeringen för genomförande av nya åtgärder behöver
starta i god tid för att vara redo när medel finns tillgängliga. Ledningsgruppen
beslutade därför att fokus för inriktningen för frigjorda medel bör vara på skedena
planering och projektering.
Inriktning för frigjorda medel:








Huvudinriktningen
ska
vara
att
planera
för
kommande
genomförandeåtgärder inom området kollektivtrafik och hållbara
transporter, till exempel steg 1 och 2-åtgärder, gång- och cykelåtgärder samt
busskörfält.
Åtgärder får gärna innehålla ett mått av nytänkande (innovation) i
planerings- och genomförandeskedet.
Cirka 200 miljoner kronor ska avse planering- och projekteringsåtgärder.
Cirka 100 miljoner kronor ska avse genomförandeåtgärder.
Beslut kan fattas angående fördelning av medlen från och med år 2020.
Det bör eftersträvas att 25 miljoner kronor alltid finns tillgängligt för att
hantera exempelvis kostnadsförändringar inom redan avtalade projekt.

Inriktningsbeslutet gjorde vidare gällande att förutsättningen för de planerings- och
projekteringsåtgärder som finansieras av Västsvenska paketets frigjorda medel inte
är garanterade finansiering i genomförandeskedet. Det är därför viktigt att det finns
en avsikt hos utförande part att genomföra åtgärden oaktat fortsatt finansiering från
Västsvenska paketet.
Parterna fick möjlighet att lämna förslag till nya åtgärder från mars till mitten av
juni 2020.
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4. Arbetsprocess
Inlämnade åtgärder processades inom Samverkansorganisationen, huvudsakligen i
Samordningsgruppen (se figur 3).

Figur 3

4.1 Inkomna ansökningar
Totalt inkom 51 ansökningar under ansökningsperioden, vilka fördelades på
följande sätt mellan parterna:






Trafikverket
Göteborgs Stad
Västra Götalandsregionen
Göteborgsregionen
Region Halland

11 stycken
14 stycken
3 stycken
12 stycken
11 stycken

Efter genomgång och rensning av dubbletter av åtgärderna kvarstod 49 åtgärder
som tillsammans sökte medel för cirka 1 320 miljoner kronor, varav huvuddelen
avsåg kostnader för produktion.
För sammanställning av inkomna åtgärder, se bilaga 1.

4.2. Genomgång av inkomna åtgärder och
prioriteringsprocess
Under hösten har parterna haft möjlighet att tillsammans gå igenom och prioritera
inkomna åtgärder. Vid behov har ytterligare information om åtgärderna lämnats av
ansökande part. Samordningsgruppen lämnade förslag till prioriterade åtgärder som
Ledningsgruppen tog ställning till i januari 2021.
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4.3 Ofördelade medel inom befintliga projekt
Under hösten har parterna under prioriteringsprocessen samtidigt fört diskussion
kring ofördelade medel i två befintliga projekt.
Projekt 402 Kollektivtrafikåtgärder statligt vägnät
I projektet finns det cirka 45 miljoner kronor ofördelade, då en föreslagen delåtgärd
inom projektet avseende busskörfält på väg 155 (sträckan VarholmenHällsviksvägen) sköts på framtiden till följd av lång byggtid samt
kostnadsfördyringar.
Projekt 413 Pendelparkeringar Block 2
Inom projektet finns det cirka 12 miljoner kronor som ännu inte fördelats på några
åtgärder.
Fördelning av ofördelade medel
Det har i denna ansökningsomgång kommit in åtgärder som syftar till ett ökat
hållbart resande i stråk väg 155 samt pendelparkeringsåtgärder i Västsvenska
paketets utpekade stråk. Då det finns ofördelade medel kvar i Projekt 402 och 413
föreslås dessa åtgärder genomföras inom ramen för dessa projekt. Genom detta
förfarande möjliggörs att fler av de inkomna åtgärderna kan få finansiering via
Västsvenska paketet. Följande åtgärder avses:
Beslut av åtgärder inom Projekt 402 samt 413
De åtgärder som föreslås hanteras inom ramen för Projekt 402 samt Projekt 413 (se
tabeller nedan) kommer att beslutas av Ledningsgruppen för det Västsvenska
paketet. Avseende förändringar inom redan avtalade projekt har Ledningsgruppen
möjlighet att fatta beslutet i enlighet med Paraplyavtalet punkt 4.4 Särskilt mandat
för Ledningsgruppen.
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Föreslagna åtgärder Projekt 402 Kollektivtrafikåtgärder statligt vägnät
Åtgärd

Utförande part

Beskrivning

Kostnad

1. Amhult Väg
155

Trafikverket

Gång- och cykelbro över väg 155
samt expressbusshållplats utmed
väg 155 i riktning mot Göteborg

2. Amhult

Göteborg stad

Pendelparkering bil och cykel

9 935 000

3. Hönö Pinan

Öckerö kommun

Cykelparkering

4 000 000

4. Batterivägen

Göteborg stad

MC-parkering

13 375 000

40 000
Totalt:

27 350 000

Föreslagna åtgärder Projekt 413 Pendelparkeringar Block 2
Åtgärd

Utförande part

Beskrivning

5. Olofstorp

Göteborgs stad

Pendelparkering

Kostnad
9 500 000
Totalt:

9 500 000

Figur 4 Översiktlig karta som redovisar de föreslagna åtgärdernas geografiska placering.

5. Förslag till åtgärder för frigjorda medel
De åtgärder som föreslås syftar till ett ökat hållbart resande. Nedan tabell redovisar
de åtgärder som föreslås tilldelas medel från Västsvenska paketet. Kostnaderna i
tabellen anges i miljoner kronor. Projekten har diskuterats i ett tidigt skede och
beloppen är avrundade, vilket kan innebära förändring i slutligt projektavtal.
Projektavtalen kommer att reglera tid, finansiering och innehåll.
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Åtgärd

Utförande
part

Beskrivning

Kostnad i miljoner
kronor
(projektering/
produktion)

Kollektivtrafikåtgärder järnväg
1. Bohusbanan

Trafikverket

Plattformsförlängningar

29/51

2. Lekarekulle

Trafikverket

Förbigångsspår

12/0

3. Alingsås/
Kungsbacka

Trafikverket

Omloppsnära uppställning

12/11

Summa:

53/62

Kollektivtrafikåtgärder spårväg
4. Allén

Göteborgs stad

Genomförandestudie och
projektering

60/0

5. Korsvägen

Västra
Götalandsregionen

Längre hållplatstak

3/41

Summa:

63/41

Kollektivtrafikåtgärder väg
6. Torslanda

Göteborgs stad

Busskörfält

2/0

7. Väg 40

Trafikverket

Bytespunkt Delsjömotet

2/10

Summa:

4/10

Gång- och cykelåtgärder
8. E20

Trafikverket

Stomcykelnät

3/11

9. E6

Trafikverket

Stomcykelnät

10/0

10. Väg 158

Göteborgs stad

Gång- och cykelväg

3/0

11. GC-bro Göta älv

Göteborgs stad

Genomförandestudie

24/0

Summa:

40/11

Pendelparkeringsåtgärder
12. Skra Bro

Göteborgs stad

Cirka 250 bilplatser

1/5,5

13. Cykelparkering

Göteborgs stad

Säker och väderskyddad
vid fem bytespunkter

0,5/2

14. Cykelparkering

Göteborgs stad

Vid 23 hållplatser

0/1,5

15. Varberg

Varbergs kommun

Cykelparkering

1,5/4
Summa:
Totalt:
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3/13
163/137 = 300

Figur 5 Översiktlig karta som redovisar de föreslagna åtgärdernas geografiska placering. Avseende åtgärd 13 (markerad
med stjärna) kvarstår att utreda geografisk placering, för mer info se beskrivning av åtgärden nedan.
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Nedan beskrivs de föreslagna åtgärderna och dess huvudsakliga syfte.
1. Bohusbanan - Plattformsförlängningar
Åtgärden avser projektering och delfinansiering av produktion av
plattformsförlängningar på Bohusbanan avseende stationerna: Ytterby, Kode, Stora
Höga, Svenshögen och Ljungskile. Åtgärden syftar till att möjliggöra för trafikering
med längre tåg och därmed fler resande på Bohusbanan i högtrafik.
2. Lekarekulle - Förbigångsspår
Åtgärden avser projektering av förbigångsspår för godståg i Lekarekulle. Syftet är
att möjliggöra trafikering med regionaltåg med halvtimmestrafik mellan Göteborg
och Varberg.
3. Alingsås/Kungsbacka – Omloppsnära uppställning
Åtgärden avser projektering och produktion av signalåtgärder för att skapa fler
platser för omloppsnära uppställning av tåg i Alingsås och i Kungsbacka samt att
utreda för fler omloppsnära uppställningsplatser i Västsverige. Syfte är att skapa ett
mer effektivt kapacitetsutnyttjande på de aktuella banorna och bidra till en
konkurrenskraftig kollektivtrafik samt ökad andel hållbara resor.
4. Allén - spårväg
Åtgärden avser genomförandestudie samt projektering för spårväg i Allén. Syftet
är att avlasta Brunnsparken och andra delar av city, öka robustheten i
spårvagnsnätet.
5. Korsvägen – längre hållplatstak
Åtgärden avser projektering och produktion av nya större hållplatstak och
väderskydd för buss- och spårvagnshållplatsen vid station Korsvägen. Åtgärden
syftar till att förbättra kapaciteten för kollektivtrafiken vid bytespunkten samt öka
kvaliteten i resenärsmiljön.
6. Torslanda - Busskörfält
Åtgärden avser genomförandestudie för busskörfält på Torslandavägen i båda
riktningar mellan Torslandakrysset och Låkebergsgatan samt i en riktning mellan
Låkebergsgatan och Domarringsgatan. Åtgärden syftar till att förbättra
förutsättningar för hållbart resande.
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7. Väg 40 - Bytespunkt Delsjömotet
Åtgärden utgör komplettering av nuvarande hållplatser samt möjliggöra för bussar
att vända i Delsjömotet. Åtgärden omfattar även förbättringar för oskyddade
trafikanter genom bland annat standardhöjning av gångvägar och hållplatsmiljön.
Åtgärden syftar till att förbättra tillgänglighet till kollektivtrafik samt möjliggöra
utökad trafikering.
8. E20 – Stomcykelnät
Åtgärden avser projektering och produktion av gång- och cykelväg på följande
sträckor: Väg 1747 Nääsmotet – Tolleredsmotet, väg 1668 Kärrbogärde – Ingared
samt väg 1940 Jonseredsvägen. Sträckorna saknar idag gång- och cykelförbindelser
och åtgärden skapar därmed kommunöverskridande förbindelser mellan Alingsås,
Lerum och Partille utmed stråket E20. Åtgärden syftar till att öka tillgängligheten
och förbättra trafikmiljön genom ökad trafiksäkerhet samt skapa förutsättningar för
en förbättrad hälsa.
9. E6 – Stomcykelnät
Åtgärden avser projektering av gång- och cykelväg på följande sträckor: E6
Lindome - kommungräns Kungsbacka, E6 Mölndals kommungräns – Anneberg, E6
Kode - kommungräns Stenungsund samt E6 Kungälvs kommungräns – Jörlanda.
Sträckorna saknar idag gång- och cykelförbindelser och åtgärden skapar därmed
kommunöverskridande förbindelser (Kungsbacka och Mölndal stad, respektive
Stenungsund och Kungälvs kommun) utmed stråket E6. Åtgärden syftar till att öka
tillgängligheten och förbättra trafikmiljön genom ökad trafiksäkerhet samt skapa
förutsättningar för en förbättrad hälsa.
10. Väg 158 – Gång- och cykelväg
Åtgärden avser projektering av gång- och cykelbana utmed väg 158 på sträckan
Hovåsmotet – Askimsbadet. Sträckan saknar idag gång- och cykelförbindelse.
Åtgärden syftar till att öka tillgängligheten och förbättra trafikmiljön genom ökad
trafiksäkerhet samt skapa förutsättningar för en förbättrad hälsa.
11. Gång- och cykelbro över Göta älv
Åtgärden avser genomförandestudie för gång- och cykelbro över Göta älv. Behovet
av att komplettera med fler förbindelser över älven är påtagligt till följd av
stadsutveckling. Syftet med åtgärden är att bidra till ett hållbart trafiksystem i
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centrala Göteborg genom att skapa ny centralt belägen förbindelse över älven och
minska barriäreffekten.
12. Skra Bro – Pendelparkering
Åtgärden avser projektering och produktion av cirka 250 pendelparkeringsplatser
för bil vid Skra Bro. Åtgärden syftar till ett minskat bilresande till regionkärnan
samt minskade utsläpp genom högre andel kollektivtrafikresor.
13. Cykelparkering – Säker och väderskyddad vid fem bytespunkter
Åtgärden avser projektering och produktion av extra säker och väderskyddad
cykelparkering vid fem strategiska bytespunkter i Göteborgs Stad. Åtgärden syftar
till att underlätta kombinationsresor mellan cykel och kollektivtrafik. Åtgärden
omfattar användarstudier före och efter införandet och resultaten ska utmynna i ett
koncept för cykelparkering.
14. Cykelparkering – vid 23 hållplatser
Byggnation av cykelparkering med tak vid 23 hållplatser utanför innerstaden i
Göteborgs Stad. Åtgärden syftar till att utifrån ett hela-resan-perspektiv underlätta
möjligheten att kombinera cykel- och kollektivtrafikresor samt tillgodose
efterfrågan av väderskyddade cykelparkeringar vid hållplatser.
15. Varberg – Pendelparkering cykel
Åtgärden syftar till att uppmuntra ett hållbart resande genom att skapa stationsnära
cykelplatser vid nya Varberg C. Åtgärden omfattar cykelhus, servicepunkt med
verkstad samt 1 500 cykelplatser.

6. Tidplan och vägen framåt
Detta dokument har arbetats fram av parterna i Västsvenska paketet och redogör för
resultatet av det gemensamma arbetet med att föreslå nya åtgärder för finansiering
från Västsvenska paketet. Dokumentet utgör informationsunderlag till parternas
respektive organisationer inför det förankringsarbete som krävs inför kommande
beslut av projektavtal för de föreslagna åtgärderna.
Ledningsgruppen för Västsvenska paketet ställde sig i januari 2021 bakom
framtaget förslag till fördelning av frigjorda medel och förankringsprocess hos
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parterna kunde därmed påbörjas. Förankring avses ske hos parterna till och med
mars 2021. Parallellt med detta kommer avtalsarbetet att påbörjas. Målsättningen är
ett sammanhållet projektavtal för samtliga åtgärder som beslutas enligt respektive parts
gängse rutin.
Trafikverket har i uppdrag att ta fram förslag till en ny nationell
transportinfrastrukturplan. De medfinansieringsprojekt som avses ingå i förslag till
nationell plan (Bohusbanan - Plattformsförlängningar och Lekarekulle –
Förbigångsspår) behöver ha ett undertecknat medfinansieringsavtal senast
mars/april 2021. Då projektavtalen för de åtgärder som nu föreslås genomföras
inom ramen för Västsvenska paketet inte kommer att vara påskrivna vid denna
tidpunkt har Ledningsgruppen för avsikt att i mars 2021 underteckna en
avsiktsförklaring i Västsvenska paketet (med förbehåll för politiska beslut) gällande
föreslagna åtgärder. Avsiktsförklaringen kommer utgöra underlag till den
kommande nationella planen.

7. Bilaga 1
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Bilaga 1. Inkomna ansökningar avseende nya åtgärder i Västsvenska paketet
Åtgärdn Åtgärdnamn
r.

Beskrivning av åtgärd

Sökande part

Utförande part

Bohusbanan plattformsförlängningar (StenungsundGöteborg)
Floda Station tillgänglighetsåtgärder (Västra
Stambanan)
Förbigångsspår Lekarekulle (Västkustbanan,
sträckan Kungsbacka-Varberg).
Gång- och cykelvägar Göteborgsregionen (del 1 –
E20)

Åtgärden avser plattformsförlängningar av följande stationer på Bohusbanan: Ytterby, Kode, och
Stora Höga.
Åtgärden avser fördjupad utredning för att förbättra tillgängligheten, säkerheten och
användbarheten för alla resenärer.
Åtgärden avser förbigångsspår för godståg i Lekarekulle.

Trafikverket

Trafikverket

Trafikverket

Trafikverket

1 475 000 kr

Trafikverket

Trafikverket

Åtgärden gång- och cykelväg på följande sträckor: Väg 1747 Nääsmotet – Tolleredsmotet, Väg 1668 Trafikverket
Kärrbogärde – Ingared kommun samt Väg 1940 Jonseredsvägen.

5

Gång- och cykelvägar Göteborgsregionen (del 2 –
E6)

6

Gång- och cykelvägar Göteborgsregionen (del 3 –
väg 158)
Åtgärder för en förbättrad trafikledning och
trafikinformation (ITS) på E6 i Göteborg
Väg 40 Kollektivtrafikåtgärder (Mölnlycke – Delsjön
samt Nabbamotet)

Åtgärden avser gång- och cykelväg på följande sträckor: E6 Lindome - kommungräns Kungsbacka,
E6 Mölndals kommungräns – Anneberg, E6 Kode - kommungräns Stenungssund samt E6 Kungälvs
kommungräns – Jörlanda.
Åtgärden gång- och cykelbana utmed väg 158 på sträckan Hovåsmotet – Askimsbadet.
Åtgärden avser en förbättrad trafikledning och trafikinformation på E6 mellan Kallebäck och
Gullberg samt mellan Backadal och Klareberg.
Åtgärden avser förbättrad bytespunkt i Delsjömotet, kollektivtrafikkörfält på väg 40 mellan
Mölnlyckemotet och Delsjömotet, signalprioritering för kollektivtrafiken i Mölnlyckemotet och
pendelparkering vid Nabbamotet.
Åtgärden avser signalåtgärder för att skapa fler platser för omloppsnära uppställning av tåg i
Alingsås och i Kungsbacka. Åtgärden omfattar även en utredning avseende möjlighet att öppna
ytterligare spår för omloppsnära uppställning för pendel- och regiontåg i Västsverige.

1
2
3
4

7
8

Kostnad projektering

14 180 000 kr

Kostnad produktion

Önskad finansiering från
Västsvenska paketet

73 745 000 kr

87 925 000 kr

11 435 000 kr

57 170 000 kr

68 605 000 kr

Trafikverket

2 920 000 kr

10 705 000 kr

13 625 000 kr

Trafikverket

Trafikverket

10 295 000 kr

41 175 000 kr

51 470 000 kr

Trafikverket

Trafikverket

2 770 000 kr

9 585 000 kr

12 355 000 kr

Trafikverket

Trafikverket

12 310 000 kr

110 800 000 kr

123 110 000 kr

Trafikverket

Trafikverket

12 975 000 kr

63 865 000 kr

76 840 000 kr

Trafikverket

Trafikverket

11 790 000 kr

11 050 000 kr

22 840 000 kr

1 475 000 kr

9

Omloppsnära uppställning i Alingsås och
Kungsbacka

10

Älvsborgsbron. Planskildhet för gående och
cyklister i Ivarsbergsmotet.

Åtgärden avser en gång- och cykelbro över södergående av- och påfartsramp i Ivarsbergsmotet.

Trafikverket

Trafikverket

4 750 000 kr

25 530 000 kr

18 400 000 kr

11

Väg 155 GC- och kollektivtrafikåtgärder vid Amhult

Åtgärden avser expressbusshållplats samt gång- och cykelbro över väg 155.

Trafikverket

Trafikverket

3 165 000 kr

10 210 000 kr

13 375 000 kr

12

Busskörfält Torslanda

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

1 781 619 kr

13

Cykelparkering vid hållplats

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

14

Vidareutveckling av appen Cykelstaden

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

31 750 kr
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Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

2 800 000 kr

2 800 000 kr

Göteborgs Stad
Göteborgs Stad

Göteborgs Stad
Göteborgs Stad

24 000 000 kr
5 200 000 kr

24 000 000 kr
5 200 000 kr

19

Utveckling av effektiv urban logistik i
Masthuggskajen
Gång- och cykelbro över Göta älv
Förlängning av GC-bro vid Brunnsbo/Kvillemotet
mot Ringön
Avsiktsförklaring Grön transportplan –
kvalitetssäkring av hållbar mobilitet i
Masthuggskajen
Hållbar mobilitet i Masthuggskajen

Åtgärden avser genomförandestudie för busskörfält på Torslandavägen i båda riktningar mellan
Torslandakrysset och Låkebergsgatan samt i en riktning mellan Låkebergsgatan och
Domarringsgatan.
Åtgärden avser byggnation av cykelparkering med tak vid 23 stycken hållplatser utanför
innerstaden.
Åtgärden omfattar anpassningar av appen för att bland annat visa felanmälningar på karta,
prenumerera på trafikstörningar och utveckla reseplaneraren.
Åtgärden omfattar processledning och framtagande av lösningar för effektiv urban logistik i
Masthuggskajen.
Åtgärden avser genomförandestudie för gång- och cykelbro över Göta Älv.
Åtgärden avser genomförandestudie för gång- och cykelförbindelse över befintliga vägar och
spårområde mellan Ringön och Brunnsbo.
Åtgärd 18 och åtgärd 19 har båda inkommit från Göteborgs Stad och avser samma åtgärd. Åtgärd
18 utgår med anledning av detta.
Åtgärden omfattar bland annat uppföljning och samordning av åtaganden inom hållbar mobilitet
och tillgänglighet i Masthuggskajen samt utveckling och dokumentation av arbetssätt.

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

1 500 000 kr

1 500 000 kr
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Kaserntorget

Göteborgs Stad

8 300 000 kr

Pendelparkeringar

Åtgärden omfattar genomförandestudie för ombyggnation av Kasernstråket, sträckan mellan
Läroverksgatan och Lilla torget.
Åtgärden avser insatser vid följande pendelparkeringar; Storås, Delsjömotet, Batterivägen, Majvik,
Amhult, Gunnilse Skola, Eriksdal, Högstensgatan, Amhult, Olofstorp och Skra Bro.

Göteborgs Stad
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Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

4 023 000 kr

31 817 000 kr

35 840 000 kr

22
23

Spårväg i Allén
Säker och väderskyddad cykelparkering vid
bytespunkter för ökat kombinerat resande

Göteborgs Stad
Göteborgs Stad

Göteborgs Stad
Göteborgs Stad

70 000 000 kr
357 000 kr

1 865 000 kr

70 000 000 kr
2 222 000 kr

24

Sörredsvägen

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

7 900 000 kr

59 400 000 kr

67 300 000 kr

25

Vallgravsstråket

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

14 100 000 kr

26

43 584 053 kr

2 203 323 kr

12 825 660 kr

15 028 983 kr

Hållplats Nordstan- längre hållplatstak

2 792 386 kr

21 317 863 kr

14 720 889 kr

29

Alingsås station, omdaning.

Västra
Götalandsregionen
Västra
Götalandsregionen
Västra
Götalandsregionen
Alingsås

40 453 014 kr

28

Västra
Götalandsregionen
Västra
Götalandsregionen
Västra
Götalandsregionen
Göteborgsregionen

3 131 038 kr

27

Hållplats/bytespunkt Korsvägen – längre
hållplatstak
Hållplats/bytespunkt Haga – längre hållplatstak

Åtgärden avser en genomförandestudie samt projektering för spårväg i Allén.
Åtgärden avser extra säker och väderskyddad cykelparkering vid fem strategiska bytespunkter.
Åtgärden omfattar användarstudier före och efter införandet och resultaten ska utmynna i ett
koncept för cykelparkering.
Åtgärden avser förlängning av Sörredsvägen söderut mot Arendalsvägen/ Oljevägen, inklusive
cykelväg (ca 800 meter).
Åtgärden omfattar genomförandestudie för ombyggnation av Vallgravsstråket, sträckan mellan
Haga Station och Drottningtorget, sträckan är indelad i tre etapper.
Åtgärden avser åtta nya större hållplatstak och väderskydd för buss- och spårvagnshållplatsen vid
station Korsvägen.
Åtgärden avser fem nya större hållplatstak och väderskydd för buss- och spårvagnshållplatsen vid
station Haga.
Åtgärden avser fyra nya större hållplatstak och väderskydd för buss- och spårvagnshållplatsen vid
hållplats Nordstan.
Åtgärden avser en omdaning av Alingsås Station genom bland annat ombyggnation av nuvarande
gångtunnel, ny gångbro över järnväg östra sidan, utveckling av allmän plats samt ny bussterminal.

3 610 283 kr

18 794 472 kr

22 404 756 kr

30

Regionalt stomcykelstråk Kungsbacka kommun

Åtgärden avser punktinsatser i form av korsningsåtgärder och större åtgärder i form av breddning
av befintlig gång- och cykelväg för att uppnå regional stomcykelstråk-standard.

Göteborgsregionen

Kungsbacka

1 108 563 kr

11 719 096 kr

12 827 660 kr

31

Regionalt stomcykelstråk Lerums kommun

6 598 661 kr

34 737 871 kr

40 125 027 kr

Regionalt stomcykelstråk Lerum kommun

Åtgärden avser åtgärder på kommunalt vägnät för ett sammanhängande regionalt cykelstråk genom Göteborgsregionen
Lerums kommun.
Åtgärden avser åtgärder på statligt vägnät för ett sammanhängande regionalt cykelstråk genom
Göteborgsregionen
Lerums kommun.
Not: Åtgärd 32 sammanfaller delvis med Åtgärd 4 ”Gång- och cykelvägar Göteborgsregionen (del 1
– E20)”. Kostnaden för de delar som inte omfattas av åtgärd 4 redovisas här.

Lerum

32

Åtgärden avser punktinsatser på cykelbanan mellan Lindome och kommungränsen mot Göteborgs Göteborgsregionen
stad som höjer stråket till regional stomcykelstråk-standard.
Åtgärden avser plattformsförlängningar av följande stationer på Bohusbanan: Ytterby, Kode, Stora Göteborgsregionen
Höga, Svenshögen, Ljungskile och Uddevalla Öster. Åtgärd 34 ”Perrongförlängning Södra
Bohusbanan” sammanfaller delvis med med Åtgärd 1 ”Bohusbanan plattformsförlängningar
(Stenungsund-Göteborg)”. Kostnaden för de delar som inte omfattas av åtgärd 1 redovisas här.

Mölndal

16
17
18

33

Regionalt stomcykelstråk Mölndals stad

34

Perrongförlängning Södra Bohusbanan

35

Regionalt stomcykelstråk Partille kommun

Åtgärden avser åtgärder för ett sammanhängande regionalt cykelstråk genom Partille kommun.

Göteborgsregionen

36

Cykelparkering Hönö Pinan

Åtgärden avser cykelgarage och upprustning av befintlig cykelparkering på Hönö Pinan.

Göteborgsregionen

37

Väg 160/169/722 Myggenäs korsväg, Ny
pendelparkering norr om väg 160
Väg 160/169/722 Myggenäs korsväg, Planskild gångoch cykelpassage.
Gång- och cykelväg längs väg 160, sträckan
Sundsbyvägen – Skåpesund (etapp 2)
Regionalt cykelvägnät i Göteborgsregionen

Åtgärden avser cirka 70 pendelparkeringsplatser för bil vid Myggenäs korsväg.

Göteborgsregionen

Åtgärden avser projektering och produktion av planskild gång- och cykelpassage vid Myggenäs
korsväg.
Åtgärden avser 2,28 km lång gång- och cykelväg längs med väg 160 mellan Sundsbyvägen och
Skåpesund.
Åtgärden avser insatser för implementering av Cykelplan för Göteborgsregionen, bland annat
nationellt koncept för skyltning av regionala stråk, planering av regionalt delnät och framtagande
av indikatorer för Göteborgsregionens arbete med cykel.
Åtgärden avser gång-och cykelväg utmed väg 158 på sträckan Vallda trekant - Ysby.

Göteborgsregionen

Åtgärden avser ny gång- och cykelväg på ca 3,8 km, längs väg 848 från Väröbacka till Ringhals
kärnkraftverk.
Åtgärden avser projektering av förbigångsspår för godståg i Lekarekulle. Åtgärd 43
”Förbigångsspår Lekarekulle, Västkustbanan, Kungsbacka kommun” sammanfaller med Åtgärd 3
”Förbigångsspår Lekarekulle (Västkustbanan, sträckan Kungsbacka-Varberg)” och med anledning
av detta anges ingen kostnad för åtgärd 43.
Åtgärden avser gång-och cykelväg utmed Västra Särövägen, väg 955.
Åtgärden avser de delar av stationsytan som handlar om angöring för kollektivtrafik- och cykel. Det
vill säga cykelvägar, bussangöring och plattformsförbindelse för cyklister.

Pendelparkeringar för bil och cykel, Varberg och
Värö stationer Varbergs kommun
Signaltrimning Kungsbacka-Mölndal,
Västkustbanan, Kungsbacka och Mölndal kommun

48
49
50
51

E6 trafikplats 59, Kungsbacka kommun
Vändstation Kungbacka, Västkustbanan,
Kungsbacka kommun

38
39
40

41
42
43

44
45

46
47

Trafikverket

1 781 619 kr

1 700 000 kr

3 820 277 kr

460 000 kr

1 700 000 kr
491 750 kr

8 300 000 kr

14 100 000 kr

7 083 263 kr

10 903 540 kr

1 346 112 kr

4 117 520 kr

5 463 633 kr

32 084 506 kr

166 830 430 kr

198 914 936 kr

Partille

6 651 379 kr

47 272 301 kr

53 923 680 kr

Öckerö

444 484 kr

5 705 396 kr

6 149 880 kr

213 076 kr

1 207 430 kr

1 420 506 kr

2 016 892 kr

11 429 054 kr

13 445 946 kr

3 693 316 kr

20 928 791 kr

24 622 107 kr

Göteborgsregionen

Västtrafik/Tjörns
kommun
Trafikverket/Tjörns
kommun
Trafikverket/Tjörns
kommun
Göteborgsregionen

Region Halland

Trafikverket

1 187 746 kr

5 146 900 kr

6 334 647 kr

Region Halland

Trafikverket

1 187 746 kr

17 816 194 kr

19 003 940 kr

Region Halland

Trafikverket

Region Halland

Trafikverket

1 187 746 kr

5 146 900 kr

6 334 647 kr

Region Halland

Varbergs kommun

2 375 493 kr

13 461 124 kr

15 836 617 kr

Åtgärden avser pendelparkering för bil och cykel vid Varberg och Värö Station.

Region Halland

Varbergs kommun

1 583 662 kr

10 293 801 kr

11 877 463 kr

Åtgärden avser signaltrimningsåtgärder på Västkustbanan mellan Kungsbacka och Mölndal.

Region Halland

Trafikverket

2 210 145 kr

29 468 595 kr

31 678 740 kr

Väg 158 Trafikplats Kullavik, Kungsbacka kommun

Åtgärden avser ombyggnation av Trafikplats Kullavik genom bland annat en anpassning av ramper.

Region Halland

Trafikverket

2 375 493 kr

13 461 124 kr

15 836 617 kr

Väg 158 Trafikplats Särö, Kungsbacka kommun

Åtgärden avser ombyggnation av Trafikplats Särö genom bland annat en anpassning av ramper.

Region Halland

Trafikverket

2 375 493 kr

13 461 124 kr

15 836 617 kr

Åtgärden avser utredning av åtgärder i Trafikplats 59 i Kungsbacka.
Åtgärden avser vändstation i Kungsbacka.

Region Halland
Region Halland

Trafikverket
Trafikverket

3 959 154 kr
2 210 145 kr

Gång-och cykelväg Vallda trekant - Ysby, väg 158,
Kungsbacka kommun
Gång-och cykelväg Väröbruk - Ringhals, väg 848,
Varbergs kommun
Förbigångsspår Lekarekulle, Västkustbanan,
Kungsbacka kommun

Gång-och cykelväg Västra Särövägen, väg 955,
Kungsbacka kommun
Angöring för kollektivtrafik och cykel, Värö nya
station Varbergs kommun

Göteborgsregionen

Trafikverket

1 939 986 kr

320 365 473 kr

1 939 986 kr

3 959 154 kr
2 210 145 kr
1 021 754 925 kr

1 319 639 535 kr
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PM Nya åtgärder
2021-01-15

Dokumenttitel: PM Nya åtgärder, 2021-01-05
Utförande part: Parterna i Västsvenska paketet
Kontaktperson: Jörgen Einarsson, Trafikverket

Förord
Västsverige med Göteborg som kärna ska vara en attraktiv, hållbar och växande
region. En viktig del är att främja ett hållbart resande.
Västsvenska paketet innehåller transportslagsövergripande åtgärder under närmare
20 år och är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Region Halland,
Göteborgs Stad, Göteborgsregionen, Västtrafik samt Trafikverket, som också är
huvudman för paketet.

Göteborg, Januari 2021

Trafikverket

Göteborgs stad

Västra Götalandsregionen

Göteborgsregionens kommunalförbund

Region Halland

Västtrafik

1
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1. Bakgrund
Västsvenska paketet baseras på medfinansieringsavtal mellan parterna på 34
miljarder kronor i 2009 års prisnivå. Därmed tecknas samtliga avtal i denna prisnivå
och indexregleras efter hand. Samtliga belopp i detta dokument anges i 2009 års
prisnivå.
För framdrift i Västsvenska paketet drivs arbetet dels via utförande parter i avtalade
projekt och dels inom den samverkansorganisation som upprättats mellan ovan
nämnda parter.

1.1 Övergripande mål och effektmål
De övergripande målen för Västsvenska paketet har formulerats gemensamt av de
samverkande parterna, Västsvenska paketet – Sammanställning av målen, rapport
2020:1. De övergripande målen tar sin utgångspunkt både i de mål som är beslutade
i regionala och kommunala politiska församlingar och också i de nationella
transportpolitiska målen som är beslutade av riksdagen. Samtliga åtgärder syftar till
att skapa förutsättningar för att de övergripande målen för Västsvenska paketet
uppnås.
Övergripande mål:
Större arbetsmarknadsregioner
Med en hållbar regional utveckling följer ökade tillväxtmöjligheter och stärkt
stabilitet på arbetsmarknaden. Västsverige ska utvecklas med förstorade, förtätade
och förstärkta lokala arbetsmarknader.
En attraktiv kärna och utveckling längs huvudstråken
Västsverige, med Göteborg som en attraktiv kärna, ska utvecklas längs starka och
tydliga stråk.
En konkurrenskraftig kollektivtrafik
För att skapa en attraktiv region och hållbar tillväxt krävs en konkurrenskraftig
och tillgänglig kollektivtrafik som tar hand om en större andel av det totala
resandet och som svarar mot det framtida ökade resandebehovet.
En god livsmiljö
Västsverige ska erbjuda en god livsmiljö med frisk luft och rent vatten, lite buller
och ett rikt stads- frilufts- och vardagsliv.
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Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den
internationella konkurrenskraften
Näringslivet är beroende av effektiva transporter för både personer och gods.
Eftersom Göteborg är ett viktigt nav för näringslivets transporter finns särskilt fokus
på långväga godstransporter med såväl nationell som internationell inriktning.
Sårbarheten i transportsystemen med passager över Göta älv ska minska.
Effektmål
För att konkretisera målbilden och fånga de mest väsentliga faktorerna som bidrar
till de övergripande målen har åtta effektmål formulerats. Åtgärderna som ingår i
Västsvenska paketet ska bidra till uppfyllandet av effektmålen för att därigenom ge
en utveckling i riktning mot de övergripande målen. Effektmålen gäller såväl i
byggskedet som efter åtgärdens färdigställande. Det är viktigt att minimera
störningar under byggskedet för gång, cykel och kollektivtrafik, samt för
näringslivets transporter.
Effektmål:
 En kapacitetsstark, snabb och pålitlig kollektivtrafik
 Ökad andel hållbara resor
 Minskad andel biltrafik till och i regionkärnan
 Snabba, trygga, enkla gång- och cykelresor
 Förbättrad kvalitet för näringslivets transporter
 Minskade utsläpp
 Minskat buller
 Frigjorda stadsytor och ett rikt stadsliv

1.2 Åtgärdernas geografiska placering
Med hållbar regional utveckling följer ökade tillväxtmöjligheter och stärkt stabilitet
på arbetsmarknaden. Åtgärder som genomförs inom ramen för det Västsvenska
paketet ska bidra till att Västsverige utvecklas med förstorade, förtätade och
förstärkta lokala arbetsmarknader.
Nedan redovisas de stråk som främst utgör fokusområde för åtgärder i det
Västsvenska paketet. Grunden utgörs av Göteborgsregionens strukturbild (se figur
1), vilken består av fem huvudstråk: Bohusbanan, Norge-Vänerbanan, Västra
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Stambanan, Götalandsbanan (Kust-till-kustbanan) och Västkustbanan. I dessa stråk
finns dessutom det överordnade vägtrafiksystemet motorvägarna E6, E45, E20 och
väg 40.
Utöver huvudstråken genomförs åtgärder i Västsvenska paketet även utmed väg
155, väg 158 och väg 190, vilket illustreras i karta nedan (se figur 2). De åtgärder
som genomförs inom Västsvenska paketet är i stor utsträckning lokaliserade på,
eller i anslutning till, dessa stråk där Västlänken utgör en grundläggande
förutsättning för att möjliggöra en utveckling av huvudstråken och uppnå en
attraktiv och kraftfull pendel- och regiontågstrafik

Figur 1

Figur 2

1.3 Val av åtgärder
De åtgärder som genomförs inom ramen för Västsvenska paketet syftar samtliga till
att skapa förutsättningar för att de övergripande målen uppnås. Ett stort antal av de
åtgärder som ingår i Västsvenska paketet identifierades i ett inledande
förhandlingsskede mellan parterna. Det lämnades också utrymme för att i ett senare
skede komma fram till nya åtgärder. För att välja ut nya åtgärder har parterna arbetat
fram riktlinjer och en process för urval. De åtgärder som väljs ut ska bidra till att
uppfylla Västsvenska paketets övergripande mål, effektmål samt Agenda 2030.

1.4 Frigjorda medel
I september 2019 undertecknades projektavtal för Projekt 409 Korsvägen. I
arbetsverktyget Genomförandeplan för hela genomförandeperioden fanns 1 miljard
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kronor avsatta som en tidig budgetram. Projektavtalet innebar att ett
budgetutrymme motsvarande 397 miljoner kronor blev frigjorda inom Västsvenska
paketet. Av dessa 397 miljoner kronor har 65 miljoner kronor redan omfördelats till
potten framtida åtgärder och åtgärdsområde kollektivtrafikåtgärder, samt 10
miljoner kronor till Projekt 604 Hovås – Brottkärr. Detta innebär att det i dagsläget
finns 322 miljoner kronor i tillgängliga frigjorda medel.

1.5 Syfte
Parterna i det Västsvenska paketet har identifierat ett antal åtgärder vilka föreslås
genomföras för de medel som nu finns frigjorda i Västsvenska paketet. Syftet med
detta dokument är att beskriva urvalsprocessen samt de åtgärder som föreslås få
medel via Västsvenska paketet.

2. Förutsättningar och bedömningsgrunder
Under 2019/2020 beslutade parterna om ett antal förutsättningar och
bedömningsgrunder som skall användas när nya åtgärder ska väljas ut och beslutas
inom ramen för Västsvenska paketet, rapport 2020:3 Välja ut och besluta om nya
åtgärder.
Följande förutsättningar gäller:





Budgetramen om 34 miljarder kronor i 2009 års prisnivå ska hållas.
En helhetssyn på transportsystemet ska finnas för att säkerställa dess
funktioner.
Genomförandeplanens åtgärdsområden behålls oförändrade.
Åtgärdslistor för gruppering av mindre åtgärder ska kunna användas för att
skapa ett praktiskt och flexibelt genomförande.

Följande bedömningsgrunder ska användas för värdering av nya åtgärder:







Bidra till att uppfylla målsättningar och krav enligt Västsvenska paketets
antagna måldokument Sammanställning av målen (2020:1).
Kunna härledas ur sökande parts beslutade dokument.
Komplettera och förbättra redan påbörjade eller genomförda åtgärder inom
Västsvenska paketet.
Gynna flera parter.
Vara överenskommet prioriterad av de kommuner eller regioner som berörs.
Bidra till att skapa en robust och tillförlitlig transportinfrastruktur.
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3. Inriktningsbeslut frigjorda medel
I februari 2020 fattade Ledningsgruppen ett beslut som beskriver den inriktning
som ska gälla för användningen av de medel som nu finns tillgängliga i Västsvenska
paketet, PM inriktningsbeslut frigjorda medel, 2020-02-27.
Nya åtgärder i transportinfrastrukturen tar lång tid att genomföra från idé till
invigning. Det innebär att planeringen för genomförande av nya åtgärder behöver
starta i god tid för att vara redo när medel finns tillgängliga. Ledningsgruppen
beslutade därför att fokus för inriktningen för frigjorda medel bör vara på skedena
planering och projektering.
Inriktning för frigjorda medel:








Huvudinriktningen
ska
vara
att
planera
för
kommande
genomförandeåtgärder inom området kollektivtrafik och hållbara
transporter, till exempel steg 1 och 2-åtgärder, gång- och cykelåtgärder samt
busskörfält.
Åtgärder får gärna innehålla ett mått av nytänkande (innovation) i
planerings- och genomförandeskedet.
Cirka 200 miljoner kronor ska avse planering- och projekteringsåtgärder.
Cirka 100 miljoner kronor ska avse genomförandeåtgärder.
Beslut kan fattas angående fördelning av medlen från och med år 2020.
Det bör eftersträvas att 25 miljoner kronor alltid finns tillgängligt för att
hantera exempelvis kostnadsförändringar inom redan avtalade projekt.

Inriktningsbeslutet gjorde vidare gällande att förutsättningen för de planerings- och
projekteringsåtgärder som finansieras av Västsvenska paketets frigjorda medel inte
är garanterade finansiering i genomförandeskedet. Det är därför viktigt att det finns
en avsikt hos utförande part att genomföra åtgärden oaktat fortsatt finansiering från
Västsvenska paketet.
Parterna fick möjlighet att lämna förslag till nya åtgärder från mars till mitten av
juni 2020.
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4. Arbetsprocess
Inlämnade åtgärder processades inom Samverkansorganisationen, huvudsakligen i
Samordningsgruppen (se figur 3).

Figur 3

4.1 Inkomna ansökningar
Totalt inkom 51 ansökningar under ansökningsperioden, vilka fördelades på
följande sätt mellan parterna:






Trafikverket
Göteborgs Stad
Västra Götalandsregionen
Göteborgsregionen
Region Halland

11 stycken
14 stycken
3 stycken
12 stycken
11 stycken

Efter genomgång och rensning av dubbletter av åtgärderna kvarstod 49 åtgärder
som tillsammans sökte medel för cirka 1 320 miljoner kronor, varav huvuddelen
avsåg kostnader för produktion.
För sammanställning av inkomna åtgärder, se bilaga 1.

4.2. Genomgång av inkomna åtgärder och
prioriteringsprocess
Under hösten har parterna haft möjlighet att tillsammans gå igenom och prioritera
inkomna åtgärder. Vid behov har ytterligare information om åtgärderna lämnats av
ansökande part. Samordningsgruppen lämnade förslag till prioriterade åtgärder som
Ledningsgruppen tog ställning till i januari 2021.
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4.3 Ofördelade medel inom befintliga projekt
Under hösten har parterna under prioriteringsprocessen samtidigt fört diskussion
kring ofördelade medel i två befintliga projekt.
Projekt 402 Kollektivtrafikåtgärder statligt vägnät
I projektet finns det cirka 45 miljoner kronor ofördelade, då en föreslagen delåtgärd
inom projektet avseende busskörfält på väg 155 (sträckan VarholmenHällsviksvägen) sköts på framtiden till följd av lång byggtid samt
kostnadsfördyringar.
Projekt 413 Pendelparkeringar Block 2
Inom projektet finns det cirka 12 miljoner kronor som ännu inte fördelats på några
åtgärder.
Fördelning av ofördelade medel
Det har i denna ansökningsomgång kommit in åtgärder som syftar till ett ökat
hållbart resande i stråk väg 155 samt pendelparkeringsåtgärder i Västsvenska
paketets utpekade stråk. Då det finns ofördelade medel kvar i Projekt 402 och 413
föreslås dessa åtgärder genomföras inom ramen för dessa projekt. Genom detta
förfarande möjliggörs att fler av de inkomna åtgärderna kan få finansiering via
Västsvenska paketet. Följande åtgärder avses:
Beslut av åtgärder inom Projekt 402 samt 413
De åtgärder som föreslås hanteras inom ramen för Projekt 402 samt Projekt 413 (se
tabeller nedan) kommer att beslutas av Ledningsgruppen för det Västsvenska
paketet. Avseende förändringar inom redan avtalade projekt har Ledningsgruppen
möjlighet att fatta beslutet i enlighet med Paraplyavtalet punkt 4.4 Särskilt mandat
för Ledningsgruppen.
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Föreslagna åtgärder Projekt 402 Kollektivtrafikåtgärder statligt vägnät
Åtgärd

Utförande part

Beskrivning

Kostnad

1. Amhult Väg
155

Trafikverket

Gång- och cykelbro över väg 155
samt expressbusshållplats utmed
väg 155 i riktning mot Göteborg

2. Amhult

Göteborg stad

Pendelparkering bil och cykel

9 935 000

3. Hönö Pinan

Öckerö kommun

Cykelparkering

4 000 000

4. Batterivägen

Göteborg stad

MC-parkering

13 375 000

40 000
Totalt:

27 350 000

Föreslagna åtgärder Projekt 413 Pendelparkeringar Block 2
Åtgärd

Utförande part

Beskrivning

5. Olofstorp

Göteborgs stad

Pendelparkering

Kostnad
9 500 000
Totalt:

9 500 000

Figur 4 Översiktlig karta som redovisar de föreslagna åtgärdernas geografiska placering.

5. Förslag till åtgärder för frigjorda medel
De åtgärder som föreslås syftar till ett ökat hållbart resande. Nedan tabell redovisar
de åtgärder som föreslås tilldelas medel från Västsvenska paketet. Kostnaderna i
tabellen anges i miljoner kronor. Projekten har diskuterats i ett tidigt skede och
beloppen är avrundade, vilket kan innebära förändring i slutligt projektavtal.
Projektavtalen kommer att reglera tid, finansiering och innehåll.
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Åtgärd

Utförande
part

Beskrivning

Kostnad i miljoner
kronor
(projektering/
produktion)

Kollektivtrafikåtgärder järnväg
1. Bohusbanan

Trafikverket

Plattformsförlängningar

29/51

2. Lekarekulle

Trafikverket

Förbigångsspår

12/0

3. Alingsås/
Kungsbacka

Trafikverket

Omloppsnära uppställning

12/11

Summa:

53/62

Kollektivtrafikåtgärder spårväg
4. Allén

Göteborgs stad

Genomförandestudie och
projektering

60/0

5. Korsvägen

Västra
Götalandsregionen

Längre hållplatstak

3/41

Summa:

63/41

Kollektivtrafikåtgärder väg
6. Torslanda

Göteborgs stad

Busskörfält

2/0

7. Väg 40

Trafikverket

Bytespunkt Delsjömotet

2/10

Summa:

4/10

Gång- och cykelåtgärder
8. E20

Trafikverket

Stomcykelnät

3/11

9. E6

Trafikverket

Stomcykelnät

10/0

10. Väg 158

Göteborgs stad

Gång- och cykelväg

3/0

11. GC-bro Göta älv

Göteborgs stad

Genomförandestudie

24/0

Summa:

40/11

Pendelparkeringsåtgärder
12. Skra Bro

Göteborgs stad

Cirka 250 bilplatser

1/5,5

13. Cykelparkering

Göteborgs stad

Säker och väderskyddad
vid fem bytespunkter

0,5/2

14. Cykelparkering

Göteborgs stad

Vid 23 hållplatser

0/1,5

15. Varberg

Varbergs kommun

Cykelparkering

1,5/4
Summa:
Totalt:
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3/13
163/137 = 300

Figur 5 Översiktlig karta som redovisar de föreslagna åtgärdernas geografiska placering. Avseende åtgärd 13 (markerad
med stjärna) kvarstår att utreda geografisk placering, för mer info se beskrivning av åtgärden nedan.
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Nedan beskrivs de föreslagna åtgärderna och dess huvudsakliga syfte.
1. Bohusbanan - Plattformsförlängningar
Åtgärden avser projektering och delfinansiering av produktion av
plattformsförlängningar på Bohusbanan avseende stationerna: Ytterby, Kode, Stora
Höga, Svenshögen och Ljungskile. Åtgärden syftar till att möjliggöra för trafikering
med längre tåg och därmed fler resande på Bohusbanan i högtrafik.
2. Lekarekulle - Förbigångsspår
Åtgärden avser projektering av förbigångsspår för godståg i Lekarekulle. Syftet är
att möjliggöra trafikering med regionaltåg med halvtimmestrafik mellan Göteborg
och Varberg.
3. Alingsås/Kungsbacka – Omloppsnära uppställning
Åtgärden avser projektering och produktion av signalåtgärder för att skapa fler
platser för omloppsnära uppställning av tåg i Alingsås och i Kungsbacka samt att
utreda för fler omloppsnära uppställningsplatser i Västsverige. Syfte är att skapa ett
mer effektivt kapacitetsutnyttjande på de aktuella banorna och bidra till en
konkurrenskraftig kollektivtrafik samt ökad andel hållbara resor.
4. Allén - spårväg
Åtgärden avser genomförandestudie samt projektering för spårväg i Allén. Syftet
är att avlasta Brunnsparken och andra delar av city, öka robustheten i
spårvagnsnätet.
5. Korsvägen – längre hållplatstak
Åtgärden avser projektering och produktion av nya större hållplatstak och
väderskydd för buss- och spårvagnshållplatsen vid station Korsvägen. Åtgärden
syftar till att förbättra kapaciteten för kollektivtrafiken vid bytespunkten samt öka
kvaliteten i resenärsmiljön.
6. Torslanda - Busskörfält
Åtgärden avser genomförandestudie för busskörfält på Torslandavägen i båda
riktningar mellan Torslandakrysset och Låkebergsgatan samt i en riktning mellan
Låkebergsgatan och Domarringsgatan. Åtgärden syftar till att förbättra
förutsättningar för hållbart resande.
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7. Väg 40 - Bytespunkt Delsjömotet
Åtgärden utgör komplettering av nuvarande hållplatser samt möjliggöra för bussar
att vända i Delsjömotet. Åtgärden omfattar även förbättringar för oskyddade
trafikanter genom bland annat standardhöjning av gångvägar och hållplatsmiljön.
Åtgärden syftar till att förbättra tillgänglighet till kollektivtrafik samt möjliggöra
utökad trafikering.
8. E20 – Stomcykelnät
Åtgärden avser projektering och produktion av gång- och cykelväg på följande
sträckor: Väg 1747 Nääsmotet – Tolleredsmotet, väg 1668 Kärrbogärde – Ingared
samt väg 1940 Jonseredsvägen. Sträckorna saknar idag gång- och cykelförbindelser
och åtgärden skapar därmed kommunöverskridande förbindelser mellan Alingsås,
Lerum och Partille utmed stråket E20. Åtgärden syftar till att öka tillgängligheten
och förbättra trafikmiljön genom ökad trafiksäkerhet samt skapa förutsättningar för
en förbättrad hälsa.
9. E6 – Stomcykelnät
Åtgärden avser projektering av gång- och cykelväg på följande sträckor: E6
Lindome - kommungräns Kungsbacka, E6 Mölndals kommungräns – Anneberg, E6
Kode - kommungräns Stenungsund samt E6 Kungälvs kommungräns – Jörlanda.
Sträckorna saknar idag gång- och cykelförbindelser och åtgärden skapar därmed
kommunöverskridande förbindelser (Kungsbacka och Mölndal stad, respektive
Stenungsund och Kungälvs kommun) utmed stråket E6. Åtgärden syftar till att öka
tillgängligheten och förbättra trafikmiljön genom ökad trafiksäkerhet samt skapa
förutsättningar för en förbättrad hälsa.
10. Väg 158 – Gång- och cykelväg
Åtgärden avser projektering av gång- och cykelbana utmed väg 158 på sträckan
Hovåsmotet – Askimsbadet. Sträckan saknar idag gång- och cykelförbindelse.
Åtgärden syftar till att öka tillgängligheten och förbättra trafikmiljön genom ökad
trafiksäkerhet samt skapa förutsättningar för en förbättrad hälsa.
11. Gång- och cykelbro över Göta älv
Åtgärden avser genomförandestudie för gång- och cykelbro över Göta älv. Behovet
av att komplettera med fler förbindelser över älven är påtagligt till följd av
stadsutveckling. Syftet med åtgärden är att bidra till ett hållbart trafiksystem i
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centrala Göteborg genom att skapa ny centralt belägen förbindelse över älven och
minska barriäreffekten.
12. Skra Bro – Pendelparkering
Åtgärden avser projektering och produktion av cirka 250 pendelparkeringsplatser
för bil vid Skra Bro. Åtgärden syftar till ett minskat bilresande till regionkärnan
samt minskade utsläpp genom högre andel kollektivtrafikresor.
13. Cykelparkering – Säker och väderskyddad vid fem bytespunkter
Åtgärden avser projektering och produktion av extra säker och väderskyddad
cykelparkering vid fem strategiska bytespunkter i Göteborgs Stad. Åtgärden syftar
till att underlätta kombinationsresor mellan cykel och kollektivtrafik. Åtgärden
omfattar användarstudier före och efter införandet och resultaten ska utmynna i ett
koncept för cykelparkering.
14. Cykelparkering – vid 23 hållplatser
Byggnation av cykelparkering med tak vid 23 hållplatser utanför innerstaden i
Göteborgs Stad. Åtgärden syftar till att utifrån ett hela-resan-perspektiv underlätta
möjligheten att kombinera cykel- och kollektivtrafikresor samt tillgodose
efterfrågan av väderskyddade cykelparkeringar vid hållplatser.
15. Varberg – Pendelparkering cykel
Åtgärden syftar till att uppmuntra ett hållbart resande genom att skapa stationsnära
cykelplatser vid nya Varberg C. Åtgärden omfattar cykelhus, servicepunkt med
verkstad samt 1 500 cykelplatser.

6. Tidplan och vägen framåt
Detta dokument har arbetats fram av parterna i Västsvenska paketet och redogör för
resultatet av det gemensamma arbetet med att föreslå nya åtgärder för finansiering
från Västsvenska paketet. Dokumentet utgör informationsunderlag till parternas
respektive organisationer inför det förankringsarbete som krävs inför kommande
beslut av projektavtal för de föreslagna åtgärderna.
Ledningsgruppen för Västsvenska paketet ställde sig i januari 2021 bakom
framtaget förslag till fördelning av frigjorda medel och förankringsprocess hos
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parterna kunde därmed påbörjas. Förankring avses ske hos parterna till och med
mars 2021. Parallellt med detta kommer avtalsarbetet att påbörjas. Målsättningen är
ett sammanhållet projektavtal för samtliga åtgärder som beslutas enligt respektive parts
gängse rutin.
Trafikverket har i uppdrag att ta fram förslag till en ny nationell
transportinfrastrukturplan. De medfinansieringsprojekt som avses ingå i förslag till
nationell plan (Bohusbanan - Plattformsförlängningar och Lekarekulle –
Förbigångsspår) behöver ha ett undertecknat medfinansieringsavtal senast
mars/april 2021. Då projektavtalen för de åtgärder som nu föreslås genomföras
inom ramen för Västsvenska paketet inte kommer att vara påskrivna vid denna
tidpunkt har Ledningsgruppen för avsikt att i mars 2021 underteckna en
avsiktsförklaring i Västsvenska paketet (med förbehåll för politiska beslut) gällande
föreslagna åtgärder. Avsiktsförklaringen kommer utgöra underlag till den
kommande nationella planen.

7. Bilaga 1
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Bilaga 1. Inkomna ansökningar avseende nya åtgärder i Västsvenska paketet
Åtgärdn Åtgärdnamn
r.

Beskrivning av åtgärd

Sökande part

Utförande part

Bohusbanan plattformsförlängningar (StenungsundGöteborg)
Floda Station tillgänglighetsåtgärder (Västra
Stambanan)
Förbigångsspår Lekarekulle (Västkustbanan,
sträckan Kungsbacka-Varberg).
Gång- och cykelvägar Göteborgsregionen (del 1 –
E20)

Åtgärden avser plattformsförlängningar av följande stationer på Bohusbanan: Ytterby, Kode, och
Stora Höga.
Åtgärden avser fördjupad utredning för att förbättra tillgängligheten, säkerheten och
användbarheten för alla resenärer.
Åtgärden avser förbigångsspår för godståg i Lekarekulle.

Trafikverket

Trafikverket

Trafikverket

Trafikverket

1 475 000 kr

Trafikverket

Trafikverket

Åtgärden gång- och cykelväg på följande sträckor: Väg 1747 Nääsmotet – Tolleredsmotet, Väg 1668 Trafikverket
Kärrbogärde – Ingared kommun samt Väg 1940 Jonseredsvägen.

5

Gång- och cykelvägar Göteborgsregionen (del 2 –
E6)

6

Gång- och cykelvägar Göteborgsregionen (del 3 –
väg 158)
Åtgärder för en förbättrad trafikledning och
trafikinformation (ITS) på E6 i Göteborg
Väg 40 Kollektivtrafikåtgärder (Mölnlycke – Delsjön
samt Nabbamotet)

Åtgärden avser gång- och cykelväg på följande sträckor: E6 Lindome - kommungräns Kungsbacka,
E6 Mölndals kommungräns – Anneberg, E6 Kode - kommungräns Stenungssund samt E6 Kungälvs
kommungräns – Jörlanda.
Åtgärden gång- och cykelbana utmed väg 158 på sträckan Hovåsmotet – Askimsbadet.
Åtgärden avser en förbättrad trafikledning och trafikinformation på E6 mellan Kallebäck och
Gullberg samt mellan Backadal och Klareberg.
Åtgärden avser förbättrad bytespunkt i Delsjömotet, kollektivtrafikkörfält på väg 40 mellan
Mölnlyckemotet och Delsjömotet, signalprioritering för kollektivtrafiken i Mölnlyckemotet och
pendelparkering vid Nabbamotet.
Åtgärden avser signalåtgärder för att skapa fler platser för omloppsnära uppställning av tåg i
Alingsås och i Kungsbacka. Åtgärden omfattar även en utredning avseende möjlighet att öppna
ytterligare spår för omloppsnära uppställning för pendel- och regiontåg i Västsverige.

1
2
3
4

7
8

Kostnad projektering

14 180 000 kr

Kostnad produktion

Önskad finansiering från
Västsvenska paketet

73 745 000 kr

87 925 000 kr

11 435 000 kr

57 170 000 kr

68 605 000 kr

Trafikverket

2 920 000 kr

10 705 000 kr

13 625 000 kr

Trafikverket

Trafikverket

10 295 000 kr

41 175 000 kr

51 470 000 kr

Trafikverket

Trafikverket

2 770 000 kr

9 585 000 kr

12 355 000 kr

Trafikverket

Trafikverket

12 310 000 kr

110 800 000 kr

123 110 000 kr

Trafikverket

Trafikverket

12 975 000 kr

63 865 000 kr

76 840 000 kr

Trafikverket

Trafikverket

11 790 000 kr

11 050 000 kr

22 840 000 kr

1 475 000 kr

9

Omloppsnära uppställning i Alingsås och
Kungsbacka

10

Älvsborgsbron. Planskildhet för gående och
cyklister i Ivarsbergsmotet.

Åtgärden avser en gång- och cykelbro över södergående av- och påfartsramp i Ivarsbergsmotet.

Trafikverket

Trafikverket

4 750 000 kr

25 530 000 kr

18 400 000 kr

11

Väg 155 GC- och kollektivtrafikåtgärder vid Amhult

Åtgärden avser expressbusshållplats samt gång- och cykelbro över väg 155.

Trafikverket

Trafikverket

3 165 000 kr

10 210 000 kr

13 375 000 kr

12

Busskörfält Torslanda

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

1 781 619 kr

13

Cykelparkering vid hållplats

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

14

Vidareutveckling av appen Cykelstaden

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

31 750 kr
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Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

2 800 000 kr

2 800 000 kr

Göteborgs Stad
Göteborgs Stad

Göteborgs Stad
Göteborgs Stad

24 000 000 kr
5 200 000 kr

24 000 000 kr
5 200 000 kr

19

Utveckling av effektiv urban logistik i
Masthuggskajen
Gång- och cykelbro över Göta älv
Förlängning av GC-bro vid Brunnsbo/Kvillemotet
mot Ringön
Avsiktsförklaring Grön transportplan –
kvalitetssäkring av hållbar mobilitet i
Masthuggskajen
Hållbar mobilitet i Masthuggskajen

Åtgärden avser genomförandestudie för busskörfält på Torslandavägen i båda riktningar mellan
Torslandakrysset och Låkebergsgatan samt i en riktning mellan Låkebergsgatan och
Domarringsgatan.
Åtgärden avser byggnation av cykelparkering med tak vid 23 stycken hållplatser utanför
innerstaden.
Åtgärden omfattar anpassningar av appen för att bland annat visa felanmälningar på karta,
prenumerera på trafikstörningar och utveckla reseplaneraren.
Åtgärden omfattar processledning och framtagande av lösningar för effektiv urban logistik i
Masthuggskajen.
Åtgärden avser genomförandestudie för gång- och cykelbro över Göta Älv.
Åtgärden avser genomförandestudie för gång- och cykelförbindelse över befintliga vägar och
spårområde mellan Ringön och Brunnsbo.
Åtgärd 18 och åtgärd 19 har båda inkommit från Göteborgs Stad och avser samma åtgärd. Åtgärd
18 utgår med anledning av detta.
Åtgärden omfattar bland annat uppföljning och samordning av åtaganden inom hållbar mobilitet
och tillgänglighet i Masthuggskajen samt utveckling och dokumentation av arbetssätt.

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

1 500 000 kr

1 500 000 kr
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Kaserntorget

Göteborgs Stad

8 300 000 kr

Pendelparkeringar

Åtgärden omfattar genomförandestudie för ombyggnation av Kasernstråket, sträckan mellan
Läroverksgatan och Lilla torget.
Åtgärden avser insatser vid följande pendelparkeringar; Storås, Delsjömotet, Batterivägen, Majvik,
Amhult, Gunnilse Skola, Eriksdal, Högstensgatan, Amhult, Olofstorp och Skra Bro.

Göteborgs Stad

21

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

4 023 000 kr

31 817 000 kr

35 840 000 kr

22
23

Spårväg i Allén
Säker och väderskyddad cykelparkering vid
bytespunkter för ökat kombinerat resande

Göteborgs Stad
Göteborgs Stad

Göteborgs Stad
Göteborgs Stad

70 000 000 kr
357 000 kr

1 865 000 kr

70 000 000 kr
2 222 000 kr

24

Sörredsvägen

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

7 900 000 kr

59 400 000 kr

67 300 000 kr

25

Vallgravsstråket

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

14 100 000 kr

26

43 584 053 kr

2 203 323 kr

12 825 660 kr

15 028 983 kr

Hållplats Nordstan- längre hållplatstak

2 792 386 kr

21 317 863 kr

14 720 889 kr

29

Alingsås station, omdaning.

Västra
Götalandsregionen
Västra
Götalandsregionen
Västra
Götalandsregionen
Alingsås

40 453 014 kr

28

Västra
Götalandsregionen
Västra
Götalandsregionen
Västra
Götalandsregionen
Göteborgsregionen

3 131 038 kr

27

Hållplats/bytespunkt Korsvägen – längre
hållplatstak
Hållplats/bytespunkt Haga – längre hållplatstak

Åtgärden avser en genomförandestudie samt projektering för spårväg i Allén.
Åtgärden avser extra säker och väderskyddad cykelparkering vid fem strategiska bytespunkter.
Åtgärden omfattar användarstudier före och efter införandet och resultaten ska utmynna i ett
koncept för cykelparkering.
Åtgärden avser förlängning av Sörredsvägen söderut mot Arendalsvägen/ Oljevägen, inklusive
cykelväg (ca 800 meter).
Åtgärden omfattar genomförandestudie för ombyggnation av Vallgravsstråket, sträckan mellan
Haga Station och Drottningtorget, sträckan är indelad i tre etapper.
Åtgärden avser åtta nya större hållplatstak och väderskydd för buss- och spårvagnshållplatsen vid
station Korsvägen.
Åtgärden avser fem nya större hållplatstak och väderskydd för buss- och spårvagnshållplatsen vid
station Haga.
Åtgärden avser fyra nya större hållplatstak och väderskydd för buss- och spårvagnshållplatsen vid
hållplats Nordstan.
Åtgärden avser en omdaning av Alingsås Station genom bland annat ombyggnation av nuvarande
gångtunnel, ny gångbro över järnväg östra sidan, utveckling av allmän plats samt ny bussterminal.

3 610 283 kr

18 794 472 kr

22 404 756 kr

30

Regionalt stomcykelstråk Kungsbacka kommun

Åtgärden avser punktinsatser i form av korsningsåtgärder och större åtgärder i form av breddning
av befintlig gång- och cykelväg för att uppnå regional stomcykelstråk-standard.

Göteborgsregionen

Kungsbacka

1 108 563 kr

11 719 096 kr

12 827 660 kr

31

Regionalt stomcykelstråk Lerums kommun

6 598 661 kr

34 737 871 kr

40 125 027 kr

Regionalt stomcykelstråk Lerum kommun

Åtgärden avser åtgärder på kommunalt vägnät för ett sammanhängande regionalt cykelstråk genom Göteborgsregionen
Lerums kommun.
Åtgärden avser åtgärder på statligt vägnät för ett sammanhängande regionalt cykelstråk genom
Göteborgsregionen
Lerums kommun.
Not: Åtgärd 32 sammanfaller delvis med Åtgärd 4 ”Gång- och cykelvägar Göteborgsregionen (del 1
– E20)”. Kostnaden för de delar som inte omfattas av åtgärd 4 redovisas här.

Lerum

32

Åtgärden avser punktinsatser på cykelbanan mellan Lindome och kommungränsen mot Göteborgs Göteborgsregionen
stad som höjer stråket till regional stomcykelstråk-standard.
Åtgärden avser plattformsförlängningar av följande stationer på Bohusbanan: Ytterby, Kode, Stora Göteborgsregionen
Höga, Svenshögen, Ljungskile och Uddevalla Öster. Åtgärd 34 ”Perrongförlängning Södra
Bohusbanan” sammanfaller delvis med med Åtgärd 1 ”Bohusbanan plattformsförlängningar
(Stenungsund-Göteborg)”. Kostnaden för de delar som inte omfattas av åtgärd 1 redovisas här.

Mölndal

16
17
18

33

Regionalt stomcykelstråk Mölndals stad

34

Perrongförlängning Södra Bohusbanan

35

Regionalt stomcykelstråk Partille kommun

Åtgärden avser åtgärder för ett sammanhängande regionalt cykelstråk genom Partille kommun.

Göteborgsregionen

36

Cykelparkering Hönö Pinan

Åtgärden avser cykelgarage och upprustning av befintlig cykelparkering på Hönö Pinan.

Göteborgsregionen

37

Väg 160/169/722 Myggenäs korsväg, Ny
pendelparkering norr om väg 160
Väg 160/169/722 Myggenäs korsväg, Planskild gångoch cykelpassage.
Gång- och cykelväg längs väg 160, sträckan
Sundsbyvägen – Skåpesund (etapp 2)
Regionalt cykelvägnät i Göteborgsregionen

Åtgärden avser cirka 70 pendelparkeringsplatser för bil vid Myggenäs korsväg.

Göteborgsregionen

Åtgärden avser projektering och produktion av planskild gång- och cykelpassage vid Myggenäs
korsväg.
Åtgärden avser 2,28 km lång gång- och cykelväg längs med väg 160 mellan Sundsbyvägen och
Skåpesund.
Åtgärden avser insatser för implementering av Cykelplan för Göteborgsregionen, bland annat
nationellt koncept för skyltning av regionala stråk, planering av regionalt delnät och framtagande
av indikatorer för Göteborgsregionens arbete med cykel.
Åtgärden avser gång-och cykelväg utmed väg 158 på sträckan Vallda trekant - Ysby.

Göteborgsregionen

Åtgärden avser ny gång- och cykelväg på ca 3,8 km, längs väg 848 från Väröbacka till Ringhals
kärnkraftverk.
Åtgärden avser projektering av förbigångsspår för godståg i Lekarekulle. Åtgärd 43
”Förbigångsspår Lekarekulle, Västkustbanan, Kungsbacka kommun” sammanfaller med Åtgärd 3
”Förbigångsspår Lekarekulle (Västkustbanan, sträckan Kungsbacka-Varberg)” och med anledning
av detta anges ingen kostnad för åtgärd 43.
Åtgärden avser gång-och cykelväg utmed Västra Särövägen, väg 955.
Åtgärden avser de delar av stationsytan som handlar om angöring för kollektivtrafik- och cykel. Det
vill säga cykelvägar, bussangöring och plattformsförbindelse för cyklister.

Pendelparkeringar för bil och cykel, Varberg och
Värö stationer Varbergs kommun
Signaltrimning Kungsbacka-Mölndal,
Västkustbanan, Kungsbacka och Mölndal kommun

48
49
50
51

E6 trafikplats 59, Kungsbacka kommun
Vändstation Kungbacka, Västkustbanan,
Kungsbacka kommun

38
39
40

41
42
43

44
45

46
47

Trafikverket

1 781 619 kr

1 700 000 kr

3 820 277 kr

460 000 kr

1 700 000 kr
491 750 kr

8 300 000 kr

14 100 000 kr

7 083 263 kr

10 903 540 kr

1 346 112 kr

4 117 520 kr

5 463 633 kr

32 084 506 kr

166 830 430 kr

198 914 936 kr

Partille

6 651 379 kr

47 272 301 kr

53 923 680 kr

Öckerö

444 484 kr

5 705 396 kr

6 149 880 kr

213 076 kr

1 207 430 kr

1 420 506 kr

2 016 892 kr

11 429 054 kr

13 445 946 kr

3 693 316 kr

20 928 791 kr

24 622 107 kr

Göteborgsregionen

Västtrafik/Tjörns
kommun
Trafikverket/Tjörns
kommun
Trafikverket/Tjörns
kommun
Göteborgsregionen

Region Halland

Trafikverket

1 187 746 kr

5 146 900 kr

6 334 647 kr

Region Halland

Trafikverket

1 187 746 kr

17 816 194 kr

19 003 940 kr

Region Halland

Trafikverket

Region Halland

Trafikverket

1 187 746 kr

5 146 900 kr

6 334 647 kr

Region Halland

Varbergs kommun

2 375 493 kr

13 461 124 kr

15 836 617 kr

Åtgärden avser pendelparkering för bil och cykel vid Varberg och Värö Station.

Region Halland

Varbergs kommun

1 583 662 kr

10 293 801 kr

11 877 463 kr

Åtgärden avser signaltrimningsåtgärder på Västkustbanan mellan Kungsbacka och Mölndal.

Region Halland

Trafikverket

2 210 145 kr

29 468 595 kr

31 678 740 kr

Väg 158 Trafikplats Kullavik, Kungsbacka kommun

Åtgärden avser ombyggnation av Trafikplats Kullavik genom bland annat en anpassning av ramper.

Region Halland

Trafikverket

2 375 493 kr

13 461 124 kr

15 836 617 kr

Väg 158 Trafikplats Särö, Kungsbacka kommun

Åtgärden avser ombyggnation av Trafikplats Särö genom bland annat en anpassning av ramper.

Region Halland

Trafikverket

2 375 493 kr

13 461 124 kr

15 836 617 kr

Åtgärden avser utredning av åtgärder i Trafikplats 59 i Kungsbacka.
Åtgärden avser vändstation i Kungsbacka.

Region Halland
Region Halland

Trafikverket
Trafikverket

3 959 154 kr
2 210 145 kr

Gång-och cykelväg Vallda trekant - Ysby, väg 158,
Kungsbacka kommun
Gång-och cykelväg Väröbruk - Ringhals, väg 848,
Varbergs kommun
Förbigångsspår Lekarekulle, Västkustbanan,
Kungsbacka kommun

Gång-och cykelväg Västra Särövägen, väg 955,
Kungsbacka kommun
Angöring för kollektivtrafik och cykel, Värö nya
station Varbergs kommun

Göteborgsregionen

Trafikverket

1 939 986 kr

320 365 473 kr

1 939 986 kr

3 959 154 kr
2 210 145 kr
1 021 754 925 kr

1 319 639 535 kr
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Förbundsstyrelsen – ärende 10
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-05-25, Diarienummer: 2021-00108
Datum: åååå-mm-dd

Sammanträdestider och plats för
förbundsstyrelsens möten år
2022
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att uppdra åt arbetsutskottet att fatta beslut
om sammanträdestider och plats för förbundsstyrelsens möten år 2022 efter
det att avstämning har kunnat ske med berörda samarbetsorganisationer.

Sammanfattning av ärendet
Förbundsstyrelsens sammanträden förläggs sedan många år till
medlemskommunerna. Ett av skälen till detta är att kommunernas styrelser
ska ha möjlighet att tillsammans med förbundsstyrelsen delta i en regional
dialog kring aktuella utvecklingsfrågor.
Förslag till sammanträdestider för GR stäms årligen av mot beslutade
sammanträdestider för styrelsen för SKR (Sveriges Kommuner och Regioner),
Göteborgs stads fullmäktige, Västra Götalandsregionens fullmäktige och BHU
(Beredningen för hållbar utveckling). Inga av dessa sammanträdestider är i
skrivande stund framtagna. SKR väntas fatta beslut om sina tider 18 juni. Då
tidplan för förbundsstyrelsen påverkar tidplanerna för övriga grupper och
nätverk inom GR är det angeläget att inte vänta med beslut tills kommande
styrelsesammanträde 23 september. Förbundsstyrelsen föreslås därför uppdra
åt sitt arbetsutskott/presidium att fatta beslutet i detta ärende så snart
avstämning har kunnat ske med berörda samarbetsorganisationer.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Sammanträdestider

Förbundsstyrelsen – ärende 11
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Anette Johnsson, Administrativ chef
Datum: 2020-10-19, diarienummer: 2020-00118

Revidering av GR:s Miljöpolicy efter
miljörevision 2021
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås anta reviderad miljöpolicy för GR efter årets
miljörevision. Revideringen innebär en komplettering i policyn med följande tillägg
i andra stycket: och utöver detta ska GR ska följa gällande miljölagstiftning

Sammanfattning av ärendet
GR är sedan 2003 en miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas kravstandard.
16:e april 2021 blev GR åter miljödiplomerade. Vid revisionen gjordes en
avvikelserapportering som ska åtgärdas innan kommande diplomering 2022.
Som ett krav finns att miljöpolicy ska innehålla ett löfte att organisationen ska följa
gällande miljölagstiftning, varpå detta har kompletterats i GR:s miljöpolicy som
senast antogs av förbundsstyrelsen 2020-09-24

Beslutsunderlag
Miljöpolicy för GR

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Anette Johnsson
Administrativ chef

Miljöpolicy

1 (1)

Policy
Göteborgsregionens kommunalförbund
Styrande reglerande dokument.
Beslutad xxxxxx. Senast reviderad: 2020-05-11

Miljöpolicy
Miljöpolicy för GR
Miljöpolicyn beskriver vårt gemensamma synsätt på miljöarbetet. Inom GR ska vi
arbeta tillsammans för en god livsmiljö och hållbar utveckling i regionen. Miljöhänsyn ska vara en självklar del i beslut i alla nämnder, styrelser och verksamheter
i GR:s regi. Målet är att genom ständig förbättring på ett systematiskt och medvetet
sätt bidra till en hållbar miljö genom att:
•
•
•
•
•

utvärdera allt vi gör utifrån dess miljöpåverkan
fortlöpande minska resursförbrukningen i verksamheten
praktisera ett aktivt kretsloppstänkande
distansmötesteknik skall ersätta resor där det är möjligt
de minst klimatpåverkande transportmedlen ska väljas

Vi ska vara föregångare och se vår del av helheten
GR ska vara en föregångare på miljöområdet och eftersträva ett kretsloppssamhälle
genom att förebygga och åtgärda miljöproblem. Vi är därför lyhörda och medvetna
om den miljöpåverkan som uppkommer till följd av innehållet i de tjänster vi
producerar, hur vi använder våra lokaler, gör våra inköp och hur vi möts och reser i
tjänsten. Ekologisk hållbarhet är nödvändigt för miljön och ger ett stort mervärde
för människors livskvalitet. Vi måste arbeta långsiktigt med alla tre dimensionerna
av hållbar utveckling - den ekologiska, den sociala och den ekonomiska - eftersom
de är varandras förutsättningar. Vi ser FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling
som våra riktlinjer och utöver detta ska GR följa gällande miljölagstiftning
Vi ska minska vår miljöpåverkan till nytta för medlemskommunerna
Vi ska minska vår miljöpåverkan, både i vårt interna miljöarbete och i våra olika
uppdrag att driva verksamhet till nytta för regionen. Vi skall också bidra aktivt till
att verka för en långsiktigt hållbar utveckling i hela regionen. Genom kunniga och
handlingskraftiga medarbetare som tar ansvar för en god miljö skall vi nå goda
resultat.

Relaterade dokument:
•
•
•

Riktlinjer för inköp och upphandling
Riktlinjer för möten och resor i tjänsten
Riktlinjer för val av transportmedel

Miljöpolicy
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Anmälningsärenden
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås anteckna utsända anmälningsärenden.

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärende gällande beslut i förbundsstyrelsens presidium och
styrgrupper samt delegationsbeslut från förbundsdirektören har sammanställts
enligt nedan.

Från presidiesammanträde 2021-04-19
• § 375 Inför förbundsstyrelsens konferens 23-24 september 2021.
Beslut: Konferensen planeras i form av en fysisk heldagskonferens, torsdag
den 23 september 2021.
• § 378 Klimatarbetet i GR.
Beslut: Maria Sigroth får i uppdrag att inventera pågående samarbeten
kring miljö och klimat för att utröna hur samordning med Göteborgs stads
miljö- och klimatprogram bör ske.

Från utbildningsgruppens sammanträde 2021-03-11
• §10. Förslag till remissvar på betänkande av Kliva-utredningen:
Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för
elever med svenska som andraspråk, SOU 2020:66.
Utbildningsgruppen beslutade att godkänna föreliggande förslag till
remissvar gällande betänkande av Kliva-utredningen; Samverkande krafter
– för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska
som andraspråk, SOU 2020:66 samt att översända remissvaret till
Utbildningsdepartementet

Från sammanträde med styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad
2021-04-08
• § 27 Information om skrivelse rörande regional plan för
transportinfrastruktur.
Beslut: Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad tackar för
informationen och noterar att ärendet kommer att gå direkt till
förbundsstyrelsen för beslut.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
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