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Förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer för Västerhavets
vattendistrikt 2021-2027
Förslag till beslut
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår förbundsstyrelsen att
besluta att godkänna föreliggande förslag till yttrande, daterat 2021-03-17.
Förbundsstyrelsen föreslås justera denna protokollsparagraf omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också är Vattenmyndighet i
Västerhavets vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan,
åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder
mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021–2027. Synpunkter ska ha
inkommit till vattenmyndigheten senast den 30 april 2021. Göteborgsregionen
(GR) har inte adresserats i utskicket men väljer att yttra sig över rubricerad
remiss på grund av sin roll i vattenförvaltningen i regionen. GR yttrar sig även
över Förslag på uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljö från Havs- och
vattenmyndigheten, som är tydligt sammankopplat med rubricerad remiss.
Alla länder i Europeiska unionen arbetar sedan år 2000 med en gemensam
vattenpolitik, som styrs av det så kallade vattendirektivet. Syftet med direktivet
är att skydda och förbättra vattenkvaliteten i vattendrag, sjöar, grundvatten och
kustnära havsområden.
Remitterade förslag utgör ett bra och gediget underlagsmaterial för arbetet
med vattenmiljöfrågor. På grund av frågans omfattning och komplexitet ser GR
att materialet behöver kompletteras i fråga om kommunikation för att öka
tydlighet och tillgänglighet. GR bidrar med kommentarer på en övergripande
nivå med utgångspunkt i GR:s mål- och strategidokument och lärdomar från
pågående projekt och nätverksarbete.

Beslutsunderlag/fördjupningsunderlag
Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt
Förslag till miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt
Förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt
Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka
Miljökonsekvensbeskrivning
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VISS

BESKRIVNING AV ÄRENDET
Bakgrund och syfte
Vattenförvaltning är ett samlingsord för det arbete som görs med vatten av
svenska myndigheter och kommuner. EU:s vattendirektiv ligger till grund för
arbetet som syftar till att vi ska förbättra våra vatten och skapa en hållbar
förvaltning av dem.
EU:s vattendirektiv innebär att alla medlemsländer ska använda samma
regelverk för att förvalta sina vatten. Syftet med reglerna är att förbättra och
skydda vatten. På så sätt kan vi både säkra tillgången på dricksvatten och
bevara naturliga miljöer. Vattendirektivet gäller alla sjöar, vattendrag,
grundvatten och kustnära hav. Öppet hav förvaltas enligt EU:s
havsmiljödirektiv.
En grundpelare i EU:s vattendirektiv är att förvaltningen av vatten ska baseras
på avrinningsområden och inte administrativa gränser. Europa är därför
indelat i ett hundratal vattendistrikt, varav fem finns i Sverige. Fem
vattenmyndigheter har ansvaret för vattenförvaltning i varsitt distrikt. Havsoch vattenmyndigheten (HaV) stödjer vattenmyndigheterna genom vägledning
och utfärdar bindande regler, så kallade föreskrifter, för hur arbetet ska
utföras. För grundvatten är Sveriges geologiska undersökning (SGU)
vägledande och föreskrivande myndighet.
Arbetet med vattenförvaltning sker i cykler på sex år. Därefter börjar arbetet
om igen med samma moment, men med utgångspunkt i kunskaper från den
förra cykeln. Vattenmyndigheterna tar fram en förvaltningsplan för de
kommande sex åren.
En cykel inleds med kartläggning utifrån befintliga data från miljöövervakning
som utgör underlag för klassificering av hur vattnen mår för att bestämma
miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormerna (MKN) säger vilken kvalitet,
status, ett vatten ska uppnå vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vatten
ska uppnå god kvalitet. Det finns också ett försämringsförbud som innebär att
statusen inte får försämras.
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrinstrument för myndigheter och
kommuner när de tillämpar lagar och bestämmelser på miljöområdet, till
exempel vid tillståndsprövning och tillsyn. Normerna är även styrande för den
fysiska planeringen i kommunerna. De åtgärdsprogram som tas fram till varje
ny förvaltningscykel beskriver hur miljökvalitetsnormerna ska nås.
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Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också är Vattenmyndighet i
Västerhavets vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan,
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer samt en delförvaltningsplan med
åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021–2027. Dessa
förslag samråds under sex månader, 1 november–30 april.
Statusklassificeringar, miljökvalitetsnormer och övriga fakta om alla våra
vatten, samt förslag på fysiska åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna
för varje vattenförekomst, finns tillgängliga i databasen
Vatteninformationssystem Sverige, VISS, som är öppen för alla.
Samrådet består av följande handlingar:
Förvaltningsplanen beskriver i stora drag hur vattnen i distrikten mår,
övervakas och förvaltas, samt pekar ut riktningen för förvaltning av vatten
framöver.
Åtgärdsprogrammet är specifikt för varje vattendistrikt. Det beskriver vad
Sveriges myndigheter och kommuner behöver göra inom sina ansvarsområden
för att följa MKN för yt- och grundvatten. Det beskriver även konsekvenser av
åtgärderna för miljön och samhällsekonomin.
Föreskrifter för miljökvalitetsnormer. miljökvalitetsnorm är en bestämmelse
om kvaliteten i luft, vatten, mark eller miljön i övrigt. Vattendelegationernas
beslut om miljökvalitetsnormer bygger på de statusklassningar som gjorts.
Delförvaltningsplan specifik för vattendistriktet med åtgärder mot torka och
vattenbrist. Detta är de första i sitt slag i Sverige och syftar till att få kunskap
om varför det blir vattenbrist och visa på åtgärder
Miljökonsekvensbeskrivning som är underlag till åtgärdsprogrammet.

Bedömning
Göteborgsregionen har valt att bidra med kommentarer på en övergripande
nivå utifrån ett regionalt perspektiv. Kommentarerna har utgångspunkt i GR:s
mål och strategidokument och lärdomar från pågående projekt och
nätverksarbete, samt GR:s roll som samordnare av vattenorganisationer.

GR:s roll
GR har inte adresserats i utskicket men väljer att yttra sig över rubricerad
remiss på grund av sin roll i vattenförvaltningen i regionen. GR arbetar för
samverkan mellan sina 13 medlemskommuner och har ett stort engagemang i
olika vattenfrågor, bland annat genom att leda nätverk inom klimatanpassning,
VA, planering och miljö med representanter från medlemskommunerna. GR
svarar även på remiss Förslag på uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljö från
Havs- och vattenmyndigheten. Åtgärdsprogrammen är tydligt
sammankopplade där åtgärder inom vattenförvaltningsarbetet har stor
påverkan på havsmiljön.
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Göteborgsregionen har tillsammans med medlemskommunerna tagit fram en
delregional vattenförsörjningsplan, Vattenförsörjningsplan för
Göteborgsregionen, uppdaterad 2020. Utifrån b.la. målen i planen drivs
gemensamt arbete inom flera olika VA-frågor i regionen med fokus på både
dricksvattenförsörjning och påverkan på vattenmiljö. Det senaste året har
Göteborgsregionen även lett LOVA-projektet VÅGOR som tagit ett strategiskt
grepp om vattenvårds- och vattenförvaltningsfrågorna med blick på ett
avrinningsområdesperspektiv för att bistå kommunerna i att jobba tillsammans
med åtgärdsfrågor kopplat till vatten.
GR är en samverkansyta för det delregionala arbetet med att bilda ett
gemensamt vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken. GR
samordnar även fyra vattenråd som tillsammans utgör det mesta av
Västerhavets vattendistrikt, samt samordnar recipientkontroll i Bohuskustens
respektive Göta älvs vattenvårdsförbund. GR har även huvudmannaskap för
kalkningen i 10 kommuner i regionen.
Strukturbild för Göteborgsregionen (2008) har bland annat identifierat Göta
älv, kustzonen samt de gröna kilarna med blå och grön struktur som viktiga
strukturerande element inom den regionala fysiska planeringen. I GR
Fördjupad strukturbild för kustzonen (2019) lyfts bland annat att
kommunerna vill verka för att identifiera, vidta och följa upp åtgärder som
bidrar till att uppnå relevanta miljökvalitetsnormer, exempelvis genom
samarbeten kring avrinningsområden och att skydd och kartläggning av
särskilt utpekade arter och biotoper är viktigt för långsiktigt hållbara
ekosystem i kustzonen.
Denna bredd på engagemang i vattenfrågor tillsammans med GR:s strategiska
inriktning som ser på vatten både som resurs och problem visar på det
helhetsperspektiv utifrån vilket GR hanterar vattenfrågor.
Det är utifrån denna roll som GR yttrar sig i rubricerad remiss och ser
framemot att fortsatt vara en del av utvecklingen av vattenförvaltningen i
regionen och att få ta del och möjlighet att yttra sig i kommande remisser.

Övergripande synpunkter
Samrådsunderlaget är i sin helhet väldigt omfattande vilket gör
kommunikationen utmanande. Flera kommuner i Göteborgsregionen, framför
allt mindre kommuner, upplever ofta bristande resurser och kan ha svårt att
lägga den tid som krävs för att sätta sig in i underlaget och därmed kunna avge
genomarbetade och väl förankrade synpunkter. För att få värdefulla inspel och
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möjliggöra känslan av att kommunerna äger frågan är tillgängligheten viktig.
Många upplever tyvärr att detta saknas.
VISS är en databas och portal för information och data om alla
vattenförekomster i grundvatten, sjöar, vattendrag och längs kusten. Här
redovisas till exempel statusklassning, miljökvalitetsnormer och
påverkanskällor för varje enskild vattenförekomst. Eventuell övervakning och
planerade samt genomförda åtgärder tas också upp. VISS upplevs ofta som en
plattform som är svår att sätta sig in i då den innehåller så mycket information.
Det finns ett behov av att sammanfatta alla åtgärder som påverkar MKN för
varje avrinningsområde eller annat lämpligt geografiskt område.
Förvaltningsplan och åtgärdsprogram för de fem vattendistrikten i Sverige är
allmänt hållna och likalydande, trots att vattenförvaltningen bygger på att det
ska finnas geografisk anpassade program med innehåll som konkret går att
relatera till lokala miljökvalitetsnormer. Det går inte att läsa ut vem eller vilka
grupper som lokalt konkret förväntas göra vad till vilka kostnader och
konsekvenser. Fysiska åtgärder som föreslås vidtas och som medför
konsekvenser finns i datasystemet VISS men inte i åtgärdsprogrammen, som
innehåller konsekvensanalysen. Det blir därmed otydligt vad den
sammanvägda konsekvensen av flera åtgärder inom ett avrinningsområde blir
och hur MKN påverkas.
Ett uppströmsperspektiv på åtgärder borde vara grundläggande. Föroreningar
som släpps ut via reningsverk uppstår i tätorterna, inte i reningsverken även om
dessa ska rena vissa föroreningar. Åtgärder mot utsläpp från tätorter ska i första
hand vidtas där de uppstår (vid källan). När så inte är möjligt eller är det mest
effektiva bör rening ske i reningsverket. Åtgärdsprogrammet behöver tydligare
formulera åtgärder att genomföras mot verksamheter i tätorterna vars utsläpp
påtagligt kan påverka MKN och vattentäkter men inte går att rena i reningsverk.

Förvaltningsplan
Samverkan
Vikten av samverkan är ett tydligt inslag i Vattenmyndighetens förslag till
förvaltningsplan. GR som en samverkansorganisation ser positivt på detta, men
vill även tillägga att samverkan inte har ett värde i sig, utan bör ske där det ger
ett mervärde.
Inom vattenförvaltningen finns idag en mängd aktörer från lokal till
internationell nivå, från planering, implementering till underhåll och
uppföljning, från mätning till åtgärdsarbete. Mångfalden av aktörer och
samverkansytor som kräver resurser tar oss dock inte i alltid närmare målet.
GR ser positivt på en samverkan som effektiviserar, förenklar och förbättrar
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vattenförvaltningen till förmån för att nå en förvaltning som ger goda
förutsättningar att mobilisera för att nå en hållbar vattenförvaltning.
GR har erfarenhet av att det länge funnits en brist på samverkan till exempel
mellan kommuner, mellan förvaltningar inom kommuner och mellan
kommuner och länsstyrelse. Förvaltningsplanen lyfter att detta behövs, men
inte de svårigheter som finns med att skapa en effektiv samverkan i ett så
fragmenterat organisationslandskap. Precis som statusklassningen är ett
verktyg för att nå effektivt åtgärdsarbete, är det av vikt att identifiera nuläge
med hinder för samverkan för att komma vidare.

Recipientkontroll
Kravet på recipientkontroll återfinns i 19 § 26 kap Miljöbalken där det framgår
att den som bedriver miljöfarlig verksamhet genom egna undersökningar eller
på annat sätt ska hålla sig underrättad om verksamhetens påverkan på miljön.
Det finns stor nytta och möjligheter med denna typ information t.ex:
x

x
x

Underlag till statusklassning och uppföljning av miljökvalitetsnormer
enligt vattendirektivet samt vid miljömålsbedömning och internationell
rapportering
Utvärdering av tillståndet och trender i miljön för påverkade lokaler
Underlag vid tillsyn och prövning för att ställa krav på åtgärder

Det är positivt att det läggs fokus på att recipientkontrollen ska pressas på som
en del av verksamheters egenkontroll. Som samordnare i vattenvårdsförbund
som utför samordnad recipientkontroll (SRK) åt sina medlemmar har GR fått
insikt i att det finns verksamheter som borde utföra recipientkontroll men där
ingen tillsyn bedrivs för att tillse att detta utförs.
Vattenvårdsförbunden har inte möjlighet att begära att nya/omprövade
miljöfarliga verksamheter deltar i SRK men det är viktigt ur ett
rättviseperspektiv att alla relevanta verksamheter bedriver recipientkontroll,
vare sig det sker individuellt eller samlat via SRK. I tillsyn och prövning bör det
därför ställas krav på att nya berörda verksamheter skaffar sig kunskap över
effekterna av dess utsläpp till vatten. Länsstyrelserna bör även i
tillsynsvägledning till kommunerna verka för att lokala miljökontor i sin tillsyn
ställer krav på att fler verksamheter har en recipientkontroll.

Åtgärdsprogram
Åtgärder kring vattenplanering för kommuner, länsstyrelser och andra
myndigheter
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Att Vattenmyndigheterna (VM) tar en central roll i vattenplaneringen ser vi
som positivt – VM har kunskap, översikt, och kan leda kommuner och andra
framåt.
GR välkomnar åtgärd 1 för kommuner och länsstyrelser som ett konkret
verktyg för samverkan. Bra att intressekonflikter tas upp och vattenplaneringen
kan mycket väl vara ett verktyg för att hantera dessa tidigare än vad som sker
idag. Det är dock viktigt att det tydliggörs vem som ska göra vad inom
vattenplaneringsarbetet.
Det är positivt om VM/Länsstyrelserna tar en tydlig roll i arbetet med att
vägleda kommunerna i vattenplaneringen. Mängden aktörer både inom, mellan
och utom kommunerna försvårar arbetet. Att kommuner ska anta ett
avrinningsområdesvis perspektiv i sin planering är viktigt, men gör behovet av
stöttning för kunskap och samverkan mellan kommuner än större.

Åtgärder kring vägledningar för kommunerna
GR ställer sig positivt till att kommunerna får stöd och vägledning på olika sätt
i åtgärdsarbetet. Vi vill särskilt lyfta:
x

x
x

x

Boverket Åtgärd 1 c, viktigt med vägledning och stöd för kommuner
kring hantering av mellankommunala frågor. Samordning, prioritering
och finansiering, uppföljning etc av åtgärder mellan kommuner är
utmanande och det är viktigt att kommunerna får hjälp med detta.
Länsstyrelserna Åtgärd 4, positivt att tillsynsvägledningar ska ta fram då
det finns ett stort behov.
Naturvårdsverket Åtgärd 7, beskriver i motiveringen den komplexitet
som kommer med dagvatten gällande gränsöverskridande arbete
geografiskt och bristande ansvarsfördelning i hantering. Bra med
tillsynsvägledning.
Länsstyrelsernas åtgärd 7, vägleda regioner och kommunerna vid
region-, översikts- och detaljplanering så att miljökvalitetsnormerna för
yt- och grundvatten ska kunna följas. Särskilt viktigt med vägledning om
tillämpningen av miljökvalitetsnormerna för vatten i översikts- och
detaljplanering.
En viktig del i detta är också att länsstyrelserna fortsatt stöttar
kommunerna med planeringsunderlag för kustzonen, då flera
kommuner behöver stöd för att integrera havs- och kustzonsplaneringen
i den översiktliga planeringen.

Åtgärder kring kalkning
Förvaltningsplanen slår fast att försurningen fortfarande är ett bekymmer i
Västerhavets vattendistrikt, trots att svavelnedfallet från eldning av fossila
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bränslen har minskat drastiskt. Det kommer att ta lång tid för alla vattendrag
att repa sig och fortsatt kalkning är nödvändig för många vattenförekomster i
distriktet, varför åtgärder rörande kalkning är mycket viktiga.
x

Havs- och vattenmyndigheten Åtgärd 2, vägleda och fortbilda
kommuner och länsstyrelser om kalkningen och prioriteringar. Viktigt
att detta fortsätter, och det är en tydlig koppling mellan problem, åtgärd
och lösning vad gäller kalkningen. Det är också viktigt att sända samma
signaler vad gäller finansieringen av kalkningen i form av statsbidrag för
att inte underminera värdet av en åtgärd som pågått länge och
fortfarande gör stor skillnad. Finansieringen behöver tydliggöras i
åtgärden så att statliga medel för kalkningsverksamheten täcker
kostnader för att genomföra upprättade och beslutade kalkplaner. Ett
förslag är att åtgärden förtydligas med att pengar ska öronmärkas till
kalkningsverksamheten.

x

Länsstyrelserna Åtgärd 11, ”Prioritering av kalkning”. Bra och viktig
åtgärd. De senaste årens kalkningsverksamhet i Västra Götaland har
kännetecknats av besparingskrav och nerdragningar eller aviserade
nerdragningar som sedan inte blivit av. Detta har orakats av ekonomiska
förutsättningar och inte ekologiska. Kalkningsverksamheten kräver
långsiktighet för att inte underminera värdet av en åtgärd som pågått
länge och fortfarande gör stor skillnad.

Åtgärder kring bidragsformer
Flera av de administrativa åtgärderna i åtgärdsprogrammet berör
finansieringen av föreslagna åtgärder. Det är viktigt att det finns en
förutsägbarhet och långsiktighet i finansieringen för att föreslagna åtgärder ska
kunna genomföras och förutsättningar skapas för organisatoriskt lärande.
x

Havs- och vattenmyndigheten Åtgärd 7 och Länsstyrelserna Åtgärd 9
”Prioritering av LOVA”, viktigt att också finansiera mer strategiska och
långsiktiga åtgärder som underlättar samverkan.

x

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 9 – ”Stödfunktion för
åtgärdssamordnare” bra med fortsatt satsning på åtgärdssamordnare
men samordning behövs även för andra typer av åtgärder än de som är
kopplade till övergödningsproblematik.

Åtgärder kring VA
x

Länsstyrelsens åtgärd 5, prioritera arbetet med långsiktigt skydd av
vattentäkter, bör inkludera att även länsstyrelsen kan och bör i vissa fall
ta initiativ till inrättandet av vattenskyddsområden, i samråd med
kommunerna. Detta gäller särskilt i regionala vattenförsörjningsplaner
utpekade vattenresurser av regionalt intresse.
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x

Kommunernas åtgärd 3, säkerställa ett långsiktigt skydd för
dricksvattenförsörjningen, bör förtydliga vikten av att säkerställa skydd
för potentiella framtida vattentäkter.

x

Utredningarna om kostnader och finansiering för åtgärdsarbetet
behöver förtydligas vad gäller den geografiska upplösningen. Åtgärder
och konsekvenser måste preciseras på kommunnivå, då kostnaderna
som uppkommer för kommunalt VA ska finansieras genom lokalt
beslutade VA-avgifter, som regleras genom lokala taxor.

Åtgärder kring Kustzon
Länsstyrelserna Åtgärd 12 ”Prioritering av kustnära miljöer”. Denna åtgärd
behöver genomföras i tätt samarbete med berörda kommuner, men även Havsoch vattenmyndigheten. Göteborgsregionen vill särskilt lyfta HaV:s omfattande
kartläggning av fysisk påverkan i kusten som en viktig utgångspunkt för arbetet
med denna åtgärd. Ett kunskapsunderlag som också behöver komma
kustkommunerna till del.
Åtgärder kring rapportering
Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner, Åtgärd 2:
Rapportering. Kommunerna har olika roller i åtgärdsarbetet och därmed
rapporteringen. Det skulle underlätta om kommunerna inför rapportering
tillskrivs i samtliga sina roller, både som verksamhetsutövare,
myndighetsutövare och utifrån sin roll i vattenråden.

Föreskrifter för miljökvalitetsnormer
I fråga om Miljökvalitetsnormer och eventuella undantag är det viktigt att
förändringar i havs- och vattenmiljöerna på grund av storskalig påverkan
såsom klimatdrivna förändringar (tex ökande humushalt, brunifiering, i vatten
eller ökad övergödning p.g.a. varmare vatten) eller utsjövatten från havet som
för med sig föroreningar till kustvattenförekomster, tas med i beräkningen.
Sådan påverkan kan göra det omöjligt att med föreslagna åtgärder uppnå God
ekologisk status till 2027 i de vattenförekomster som naturen själv sänker
miljökvaliteten på.
När det gäller vattenkvalitet för produktion av dricksvatten kan inte
kvalitetsbedömning utifrån vattenförvaltningens underlag för ytvatten
användas. Att ett ytvatten bedöms ha god status inom vattenförvaltningen
behöver inte betyda att den är lämplig som dricksvattentäkt då perspektiv och
syfte med vattenförvaltningen skiljer sig från dricksvattenförsörjningens. GR
anser därför att Miljökvalitetsnormerna ska kompletteras med framtagande av
mikrobiologiska miljökvalitetsnormer som kan tillämpas på relevanta
vattenförekomster.
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Delprogram för klimatanpassning
Det är positivt att vattenmyndigheterna fångat upp den angelägna frågan om
vattenbrist och torka. De åtgärder som föreslås är bra, men GR saknar en
koppling av avrinningsområdesvisa vattenuttag jämfört med nybildning av
vatten i syfte att upprätta en vattenbudget som kan användas för sådan
regional vattenplanering som ingår i åtgärdsprogrammen. Det behöver även bli
tydligare i delförvaltningsplanen hur de föreslagna åtgärderna är tänkta att
styra.
Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Maria Sigroth
Avdelningschef

Skickas till
Synpunkterna lämnas till Vattenmyndigheterna digitalt via en webbenkät.
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Uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön
i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt
havsmiljöförordningen
Förslag till beslut
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår förbundsstyrelsen att besluta
att godkänna föreliggande förslag till yttrande daterat 2021-03-19.

Förbundsstyrelsen föreslås justera denna protokollsparagraf omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Havs- och vattenmyndigheten har utarbetat ett uppdaterat åtgärdsprogram för
havsmiljön i Nordsjön och Östersjön. I åtgärdsprogrammet ingår förslag på 15
nya åtgärder, förslag på modifieringar av åtgärder som beslutades 2015 och
åtgärder som beslutades 2015 som behöver fortsätta. Göteborgsregionen (GR)
svarar även på remiss om Förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt 2021-2027 vars åtgärder
också har stor påverkan på havsmiljön.
GR bidrar i sitt yttrande med kommentarer på en övergripande nivå med
utgångspunkt i GR:s mål- och strategidokument, samt lärdomar från pågående
projekt och processer. Övergripande ser GR positivt på åtgärdsprogrammet och
de nya åtgärder som förslås. Av särskild relevans för GR är frågor kring marin
turism, fiske och fysisk påverkan i kustområdet. GR saknar en övergripande
beskrivning av potentiella målkonflikter och vill särskilt lyfta vikten av
kontinuerlig förankring med lokala aktörer i det fortsatta arbetet med
åtgärdsprogrammet.

Beslutsunderlag/fördjupningsunderlag
x

Länk till remissmaterial

BESKRIVNING AV ÄRENDET

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Havs- och
vattenmyndigheten daterad 2020-11-08 beretts tillfälle att yttra sig över
Uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 20222027 enligt havsmiljöförordningen

Bakgrund och syfte
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit fram ett förslag för uppdatering
av åtgärdsprogrammet för havsmiljön från 2015 (ÅPH) för Nordsjön och
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Östersjön. Uppdateringen genomförs enligt havsmiljöförordningen, som är det
svenska genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv (Ramdirektiv om en marin
strategi, 2008/56/EG).
Åtgärdsprogrammet följer bestämmelserna i 5 kap. miljöbalken. Arbetet sker
enligt en ekosystembaserad metod för att säkerställa ett hållbart nyttjande av
haven och marina ekosystem och att detta sker på ett sätt som inte äventyrar
deras långsiktiga fortlevnad eller förhindra försämring. HaV gjorde 2018 en
bedömning av miljötillståndet i Östersjön och Nordsjön där det konstaterades
att havsmiljöns status måste förbättras för att kunna leverera de
ekosystemtjänster vi människor är beroende av. En del av arbetet med att
förbättra havsmiljöns status är att ta fram ett åtgärdsprogram för havsmiljön.
Åtgärdsprogrammets huvudsyfte är att miljökvalitetsnormerna med
indikatorer i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) ska
kunna följas och att god miljöstatus ska uppnås på sikt. De belastningar som
HaV övergripande bedömer ha störst påverkan på den svenska havsmiljön är
tillförsel av näringsämnen, uttag av arter genom fiske samt tillförsel av farliga
ämnen. Dessa belastningar begränsar möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna och även att nå god miljöstatus avseende biologisk mångfald.
Föreslaget åtgärdsprogram som nu remitteras anger därför de åtgärder som
HaV bedömt behövs för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas för att på
sikt uppnå god miljöstatus i Sveriges havsområden, vilka myndigheter
åtgärderna riktar sig till och vilka konsekvenser HaV bedömer blir följden av
att de genomförs. I rubricerat förslag på uppdaterat åtgärdsprogram ingår
förslag på 15 nya åtgärder, förslag på modifieringar av åtgärder som beslutades
2015 och åtgärder som beslutades 2015 som behöver fortsätta. Programmet ska
genomföras under perioden 2022-2027.
HaV beskriver att de nya åtgärder som föreslås i denna uppdatering inte
ensamma gör att miljökvalitetsnormerna följs. De kompletterar den
sammantagna mängd av åtgärder som redan finns inom det första
åtgärdsprogrammet för havsmiljön, tillsammans med andra relevanta program
och regelverk, som bidrar till en bättre havsmiljö. HaV:s bedömning är att
dessa dock inte alltid genomförs i tillräckligt hög grad, och inte alltid används i
syfte att följa miljökvalitetsnormerna för havsmiljön och att det finns ett
genomförandeunderskott i havsmiljöarbetet i stort. Därför är samordningen
med åtgärder inom vattenförvaltningen och andra processer på nationell och
internationell nivå av stor vikt. HaV har för avsikt att i genomförande och
uppföljning av åtgärdsprogrammet för havsmiljön också inkludera processer
för stärkt samverkan kring pågående åtgärdsarbete eftersom det har stor
betydelse för möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna för havsmiljön.
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Havs- och vattenmyndigheten ska senast i december 2021 besluta om det
uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Framtagande av
åtgärdsprogrammet är sista steget i den sexåriga förvaltningscykeln som i
havsmiljödirektivet beskrivs som den marina strategin.

Bedömning
GR bidrar med kommentarer på en övergripande nivå med utgångspunkt i
GR:s mål- och strategidokument, såsom Fördjupad strukturbild för kustzonen
(GR 2019) samt lärdomar från pågående projekt och processer. Där kopplingen
till GR:s verksamhet eller medlemskommuner ses som betydande, ges även
kommentarer på specifika åtgärdsförslag och tematiska områden.
Övergripande kommentarer

Det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön har en tydlig struktur som
gör det enkelt att följa vilka åtgärder som är nya förslag, vilka som är
modifierade och hur de tidigare förslagen har eller inte har genomförts samt
hur detta knyter an till miljökvalitetsnormerna. Det underlättar läsningen av
åtgärdsprogrammet.
GR ser det som särskilt positivt att åtgärdsprogrammets betydelse för
tillgången till olika marina ekosystemtjänster beskrivs. Två näringsgrenar som
har stor betydelse för kustkommunerna inom göteborgsregionen är fiske och
marin turism. I bedömningen av miljötillståndet 2018 som föregick
åtgärdsprogrammet bedömdes yrkesfiske och marin turism vara de sektorer
som är starkast beroende av tillgången till havets ekosystemtjänster. De
föreslagna åtgärderna i det uppdaterade programmet bedöms ha en potential
att minska belastningen på samtliga ekosystemtjänster som fiske och marin
turism är beroende av, såsom förutsättningar för rekreation och bättre tillgång
på fisk. I Fördjupad strukturbild för kustzonen lyfts bland annat att vi är
överens om att använda havet och kusten på ett långsiktigt hållbart sätt som
bidrar till ekosystem i balans genom att exempelvis verka för bevarande och
återhämtning av fiskbestånden som värdefull ekosystemfunktion, vilket
understöds av åtgärderna i programmet.
GR saknar dock en övergripande beskrivning av potentiella målkonflikter i
åtgärdsprogrammet, särskilt målkonflikter som är kopplade till
kustsamhällenas framtida utveckling. Därför ser GR de åtgärder som innefattar
arbetssätt där målkonflikter synliggörs och belyses som särskilt viktiga i det
fortsatta arbetet, såsom ÅPH 58. Se även kommentar till åtgärden nedan.
Inga av de nya föreslagna åtgärderna är direkt riktade mot kommunerna, men
kan ha konsekvenser för kommunerna på olika sätt. Därför ser GR generellt ett
behov av att åtgärderna understöds med kontinuerlig förankring och tydlig
information riktat till de berörda lokala aktörerna.
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GR vill även poängtera vikten av långsiktig finansiering för genomförande av
åtgärder och vägledning kring hur kommunerna kan söka stöd för åtgärder för
en bättre havsmiljö.
Fiske

GR ser det som positivt med åtgärder för att få till ett mer långsiktigt hållbart
fiskebestånd såsom utveckling av metoder för mer skonsamt och selektivt fiske
samt övriga åtgärder till nytta för det lokala kustfisket, exempelvis ÅPH 60 om
begränsning av predatorerna säl och storskarv (Även ÅPH 4,5,6,7,8 och 9). Det
går i linje med de överenskommelser som kustkommunerna formulerat i
Fördjupad strukturbild för kustzonen (GR 2019). GR ser dock behovet av att i
genomförande av dessa åtgärder ta hänsyn till de mervärden som yrkesfisket
bidrar med utöver rena fångster, såsom bevarande av kulturmiljöer,
identitetsskapande och attraktivitet som kan locka turister (Staffan Waldo m.fl.
2019. Värden i svenskt yrkesfiske).

Marint skräp

GR har en beslutad regional avfallsplan som är gemensam för GR:s 13
medlemskommuner. Där finns bland annat en målsättning kring
kommunernas säkerställande av att kustlinjen städas regelbundet.
Avfallsplanen innefattar även tydliga mål kring minskad nedskräpning. Även
överenskommelserna i den fördjupade strukturbilden lyfter vikten av att stötta
initiativ som minskar nerskräpning av hav, stränder och bottnar, samt
betydelsen av att genomföra regelbunden strandstädning och utveckla
avfallshanteringen längst kusten. Därför ser GR positivt på de åtgärder i
programmet som har koppling till marint skräp och stöd för arbete med marint
skräp (ÅPH 20-24, ÅPH 56). Särskilt positiv är att åtgärderna innefattar både
förbättrad planering och hantering av marint skräp samt åtgärder med syfte att
minska uppkomsten av marint skräp, såsom ÅPH 56 (HaV) - Produkt- och
materialutveckling gällande fiskeredskap. Det är av stor vikt att det statliga
stödet för att hantera det marina skräpet fortsätter. Då en stor del av det
marina skräpet bedöms komma från andra länder skulle GR dock också gärna
se att programmet inkluderade åtgärder och lyfte samverkan för att minska
avfallsströmmar från andra länder.
Övriga kommentarer per åtgärd

ÅPH 14 - Boverket: att i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten
ta fram en vägledning för kommunal havs- och kustplanering enligt
Plan- och bygglagen. Åtgärden är genomförd och har varit viktigt för
kustkommunerna. GR ser det fortsatt som viktigt att även utveckla
vägledningen för de organisationer som jobbar med planering på regional nivå,
då de frågor som berörs i havs- och kustplanering i stor grad har påverkan i ett
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större perspektiv än det kommunala och behöver hanteras även i regional
planering.
ÅPH 27 - Inrätta nya marina skyddade områden och andra rumsliga
förvaltningsåtgärder. GR ser det som positivt att det, i likhet med grön
infrastruktur på land, lyfts att marina skyddade områden kan användas för att
skapa sammanhängande strukturer för att exempelvis underlätta arters
överlevnad. Kopplat till detta är även arbetet med framtagande av underlag för
att identifiera marina naturvärden, vilket flera av kustkommunerna efterfrågat
och ser som centralt för att få stöd i för den egna översiktliga planeringen i kust
och havsområdena. Kopplat till denna åtgärd ser GR dock ett behov av ett
tydliggörande av vilka typer av restriktioner som kan komma att gälla i så
kallade Lilla-n områden enligt havsplaneringen vid exempelvis nyetablering av
verksamheter.
ÅPH 29 – samordnad åtgärdsstrategi mot fysisk påverkan och för biologisk
återställning i kustvattenmiljön. GR ser det som positivt att behovet av ett
helhetsgrepp för åtgärdsarbetet i kustmiljöerna lyfts i åtgärdsprogrammet.
Det gedigna underlag som HaV utarbetat kring fysisk påverkan i
kustvattenmiljöer ger förutsättningar för att se enskilda beslut kring fysisk
påverkan i kustmiljön i ett större sammanhang. GR betonar dock att
framtagandet av en åtgärdsstrategi för fysisk påverkan måste ske i tät dialog
med kustkommunerna och med kontinuerlig förankring för att framtida
genomförande av strategin ska vara möjlig. Vidare menar GR att åtgärdens
koppling till fysisk planering bör tydliggöras och ser det som positivt att
Boverket avses involveras i denna åtgärd.
ÅPH 58 - Genomförande av pilotprojekt som ska ge underlag till vägledning
för ekosystembaserad havsförvaltning på havsområdesnivå. GR ser det som
positivt med en åtgärd som stötta utvecklingen av konkret vägledning kring
arbetssätt som är tänkta att fungera på lokal nivå och därmed också skapa
bättre förutsättningar för att inkludera kulturella och socioekonomiska mål i
det specifika området. Inom GR och GR:s kustzonssamarbete finns flera
kustkommuner som skulle välkomna ett deltagande i ett pilotprojekt.
Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Maria Sigroth
Avdelningschef

SKICKAS TILL
havochvatten@havochvatten.se i redigerbart format (Word). Ange
ärendets diarienummer (dnr. 2807-20) i e-postmeddelandets ärendemening.
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Regional vattenförsörjningsplan för
dricksvatten i Västra Götaland
Förslag till beslut
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår förbundsstyrelsen att
besluta att godkänna föreliggande förslag till yttrande, daterat 2021-03-19.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att omedelbart justera denna
protokollsparagraf.

Sammanfattning av ärendet
Göteborgsregionen (GR) har i skrivelse från Länsstyrelsen Västra Götaland,
daterad 2021-02-01, beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.
Den regionala vattenförsörjningsplanen för Västra Götalands län är ett
planeringsunderlag med åtgärder för en robust dricksvattenförsörjning.
Planens syfte är att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för att täcka
dricksvattenbehovet i länet till år 2100, och identifierar nationellt, regionalt
samt kommunalt viktiga vattenresurser. Planens åtgärder fokuserar på skydd
av råvattenresurser medan exempelvis åtgärder i de tekniska systemen, samt
organisatoriska och kommunikationsutmaningar inte tas upp mer än
översiktligt.
GR välkomnar Länsstyrelsens plan som utgör ett viktigt inriktningsdokument
och ett bra planeringsunderlag som möjliggör en långsiktig planering för
vattenförsörjning och skydd av viktiga vattenresurser. Samtliga föreslagna
åtgärder bedöms som relevanta och behöver genomföras. Det blir därför viktigt
hur fortsatt arbete läggs upp, då åtgärderna saknar tidplan, inbördes
prioritering, genomförandebeskrivningar, kostnadsberäkningar och
konsekvensanalyser.
Planen lyfter vikten av samverkan, och GR vill särskilt uppmärksamma detta,
vilket även tidigare identifierats som en förutsättning och framgångsfaktor för
en robust och effektiv vattenförsörjning av bland annat den statliga
Dricksvattenutredningen, branschorganisationen Svenskt Vatten samt i den
VA-samverkan som bedrivs inom Göteborgsregionen. GR vill därför trycka på
behovet av fortsatt samverkan mellan Länsstyrelsen och kommunerna samt GR
för ett lyckat genomförande av planen.

Beslutsunderlag

Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland.

1 (6)

Förbundsstyrelsen – ärende 
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Joanna Friberg, Regionplanerare
Datum: 2021-03-19, Diarienummer: 2021-00021

x

x

Remissversion av planen och bilaga finns på Länsstyrelsens hemsida
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/miljo-ochvatten/vatten--och-avloppsforsorjning.html
Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen, finns på GR:s hemsida
www.goteborgsregionen.se/va

BESKRIVNING AV ÄRENDET
Bakgrund och syfte
Förutsättningarna för en robust vattenförsörjning i framtiden bestäms bland
annat av geologiska och geografiska förutsättningar, men också hur
vattentillgång och vattenkvalitet i länets vattenresurser påverkas av
klimatförändringar. Länets framtida vattenbehov beror bland annat på
befolkningstillväxt, näringslivsutveckling och beteendeförändringar.
Vattenförsörjningsplanen för Västra Götalands län är ett planeringsunderlag
med syfte att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för att täcka
dricksvattenbehovet till år 2100. I planen beskrivs vilka av länets
vattenresurser som är viktiga för framtida dricksvattenförsörjning samt vilka
åtgärder som behövs för att öka eller bibehålla robustheten i
vattenförsörjningen.
Planen identifierar nationellt, regionalt och kommunalt viktiga
vattenresurser för en framtida vattenförsörjning. Nationellt viktiga resurser
utgörs av Göta älv, Vänern och Vättern, medan planen pekar ut fyra
grundvattenresurser och åtta sjöar som regionalt viktiga resurser inom
Göteborgsregionen.
Planens föreslagna åtgärder fokuserar på förvaltning av råvattenresurser men
beskriver även utmaningar kopplade till andra delar i vattenförsörjningen
eftersom frågorna har inbördes beroenden och behöver hanteras samlat.
Åtgärdsförslagen kan summeras i fem övergripande åtgärdsområden:
x Säkerställa tillgång till råvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd.
x Tillse tillräckliga kunskapsunderlag.
x Utnyttja möjligheter till samordning och samverkan.
x Skapa robusta tekniska system.
x Beakta sekretess och säkerhetsskydd.
De specifika åtgärderna fokuserar dock på skydd av råvattenresurser medan
exempelvis åtgärder i de tekniska systemen, samt organisatoriska och
kommunikationsutmaningar inte tas upp mer än översiktligt.

Bedömning
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Övergripande kommentarer om planen
GR välkomnar Länsstyrelsens plan som utgör ett viktigt inriktningsdokument
och ett bra planeringsunderlag som möjliggör en långsiktig planering för
vattenförsörjning och skydd av viktiga vattenresurser. Planen är enkel och
tydlig att följa med ett pedagogiskt upplägg.
I arbetsprocessen under framtagande av planen har Länsstyrelsen fört dialog
med kommunerna och kommunalförbunden för att gemensamt identifiera
utmaningar samt förankra upplägg och inriktning. GR bedömer samtliga
föreslagna åtgärder som relevanta och viktiga att genomföra. Det blir därför
viktigt hur fortsatt arbete läggs upp, då åtgärderna saknar tidplan, inbördes
prioritering, genomförandebeskrivningar, kostnadsberäkningar och
konsekvensanalyser. Dessa frågor behöver adresseras och förankras i dialog
med kommunerna. Frågan om finansiering blir högst relevant i det regionala
perspektivet, då lokala åtgärder kan innebära nytta för andra än det egna VAkollektivet, samt i fråga om prioritering och investeringsplanering.
Planen lyfter vikten av samverkan, och GR vill särskilt uppmärksamma detta,
vilket även tidigare identifierats som en förutsättning och framgångsfaktor för
en robust och effektiv vattenförsörjning av bland annat den statliga
Dricksvattenutredningen, branschorganisationen Svenskt Vatten samt i den
VA-samverkan som bedrivs inom Göteborgsregionen. GR vill därför trycka på
behovet av fortsatt samverkan mellan Länsstyrelsen och kommunerna samt GR
för ett lyckat genomförande av planen.
GR vill även uppmana till en tydligare samverkan med angränsande län och
en koppling av hur behov och tillgångar där kan påverka resursutnyttjandet i
vårt län. I Göteborgsregionen finns exempelvis sjön Lygnern som pekas ut som
en viktig resurs i båda de regionala vattenförsörjningsplanerna för Västra
Götaland respektive Halland.

Kommentarer gällande framtida vattenbehov och tillgångar
Framtida vattenbehov beräknas i planen utifrån en befolkningsprognos från
Statistiska Centralbyrån (SCB), men med kommentar att det är stora skillnader
jämfört med den befolkningsprognos som Västra Götalandsregionen (VGR)
gör. Det vore därför rimligt att använda scenarier baserade på mer än en
prognos vid beräkning av framtida vattenbehov för att visa på osäkerheter och
hur de slår, särskilt då perspektivet 2100 är mycket långsiktigt. På samma sätt
vore det önskvärt med en känslighetsanalys kring några av de många övriga
osäkerheter som lyfts i planen.
De vattenresurser som i Länsstyrelsens plan utpekas som nationellt och
regionalt viktiga återfinns även i Vattenförsörjningsplan för
Göteborgsregionen. GR:s plan pekar dock ut fler vattenresurser av särskild
betydelse för säkerheten i Göteborgsregionens dricksvattenförsörjning än vad
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Länsstyrelsen gör. Det är svårt att avgöra ur metodbeskrivningen vad som
skiljer bedömningarna åt. Metodiken som länsstyrelsen använder för
beräkning av uttagskapacitet för ytvattenresurser bedöms dock inte
ändamålsenlig och kan därför ge underlag för felprioriteringar. Detta kan få
stor betydelse om planen ska användas som planeringsunderlag samt underlag
för bedömningar och beslut i tillstånds- och tillsynsärenden. GR ställer sig
frågande till Länsstyrelsens val att inte använda Vattenförsörjningsplan för
Göteborgsregionen som underlag i framtagandet av planen.

Kommentarer gällande föreslagna åtgärder
GR ställer sig bakom samtliga föreslagna åtgärder i Länsstyrelsens plan. Både
de övergripande åtgärdsområdena och de specifika åtgärderna resonerar väl
med Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionens nio delmål för att nå
visionen om en trygg och långsiktigt hållbar vattenförsörjning, samt tillhörande
åtgärdsförslag. GR:s plan tar ett större grepp kring vattenförsörjningsfrågan,
och inkluderar åtgärder inom de tekniska vattenförsörjningssystemen samt
VA-organisationen, som också är viktiga för den framtida vattenförsörjningen,
medan Länsstyrelsens plan har en vidare omfattning gällande vattenresurser
och deras användande både geografiskt och verksamhetsmässigt. På så sätt
kompletterar de två planerna varandra väl.
Behovet av samarbete i frågor gällande sekretess och säkerhetsskydd är
viktigt för att bedömningen av hur olika uppgifter ska hanteras ska bli enhetlig.
Planen föreslår därför att konkreta åtgärder utarbetas efterhand som
gemensamma ramar för informationssäkerhet arbetas fram. GR stödjer tanken
om att skapa en gemensam bild av säkerhetsnivå och hantering av sekretess,
men det är då viktigt vilka som är med i den diskussionen. Det gäller främst
kommunerna, men även berörda expertmyndigheter samt angränsande
länsstyrelser.
GR vill även framföra några korta synpunkter på ett urval av de specifika
åtgärderna:
x Åtgärd 1, kommunens VA-huvudman: Säkerställa riskbaserat skydd
av vattentäkter.
Detta bör även gälla möjliga framtida vattentäkter, dvs de i planen
utpekade vattenresurserna.
x Åtgärd 9, kommunens VA-huvudman: Övervaka nivåer och flöden i
befintliga vattentäkter.
Åtgärden behöver förtydligas med syfte, metod och redovisning. En bra
början är att använda befintlig information på ett bättre sätt.
x Åtgärd 14 och 15, kommunens planförvaltning: Beakta skyddet av
dricksvattenresurser vid översiktsplanering respektive
detaljplanering.
Detta arbete kräver samverkan mellan olika verksamheter i
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kommunen, såsom VA, plan, miljö samt skydd och beredskap, vilket är
en förutsättning för att nå framgång i det kommunala arbetet med att
skydda dricksvattenresurser.
Åtgärd 17, Länsstyrelsen: Inrätta vattenskyddsområden när
kommuner ansöker.
Skrivningen bör kompletteras med att även länsstyrelsen kan ta
initiativ för att vattenskyddsområde kommer till stånd, särskilt
gällande regionalt viktiga vattenresurser. Detta kan behövas då behovet
av en vattenresurs inte alltid uppstår i kommunen där resursen finns.
Åtgärd 20, Länsstyrelsen: Vägleda om hur dricksvattenintresset ska
synliggöras och hanteras i fysisk planering.
Åtgärden kräver dialog med kommunerna och stöd i metodutveckling.
GR och medlemskommunerna har inom projektet HÅVAR (Hållbar
vattenförsörjning regiongemensamt) utvecklat en 12-punktslista över
hur fysisk planering kan användas för att skydda vattenresurser.
Projektets slutrapport finns tillgänglig via GR:s hemsida.
Åtgärd 25 och 27, Länsstyrelsen: Kartlägga vattenuttag och
vattenbehov respektive vattenkvalitet och vattentillgång.
Skrivningen behöver förtydligas med syfte, metod och redovisning,
samt hur samverkan med andra berörda intressenter ska ske.
Åtgärd 26, Länsstyrelsen: Ta fram en materialförsörjningsplan.
Åtgärden är ett bra och viktigt förslag som med fördel bör prioriteras.

GR vill även uppmärksamma ett par punkter som inte finns med i planen, och
uppmana Länsstyrelsen att se över behovet av att utvidga planen att inkludera
frågan om riksintresse för vattenförsörjning, samt frågor om skydd av små och
enskilda vattentäkter, vilka kan ha en viktig strategisk roll i vissa kommuner.
Slutligen vill GR trycka på vikten av att planering för uppföljning av planen
sker i samråd med kommunerna. Årlig uppföljning som föreslås kan medföra
mycket extrajobb för kommunerna om den är för omfattande, och kan även
vara onödig då många av åtgärderna är långsiktiga. Ett förslag är att koppla
uppföljningen till annan rapportering som sker, exempelvis Svenskt Vattens
Hållbarhetsindex och GR:s uppföljning av delmålen i Vattenförsörjningsplan
för Göteborgsregionen.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Maria Sigroth
Avdelningschef
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Skickas till
Remissvar lämnas via Länsstyrelsens e-tjänst:
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/varatjanster/kompletteringeller-yttrande-i-arende.html, använd diarienummer
14381-2017. Sista svarsdag är 17 maj 2021.
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Samråd om Ale kommuns förslag till
ny översiktsplan
Förslag till beslut
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår förbundsstyrelsen
att godkänna föreliggande förslag till yttrande, daterat 2021-03-22.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att justera denna protokollsparagraf
omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Ale
kommun daterat 2021-02-18 beretts tillfälle att yttra sig över
rubricerad remiss.
Planförslagets huvudstrategier handlar om att prioritera bebyggelseutveckling i
pendelorterna längs E45 och Norge-Vänerbanan, säkerställa grönområden i och
mellan orter samt skydda Göta älv som dricksvattentäkt. GR bedömer att
planförslaget i stora drag följer intentionerna i Hållbar tillväxt och Strukturbild för
Göteborgsregionen.
GR efterlyser ett starkare regionalt perspektiv på översiktsplanen, där Ales roll i
Göteborgsregionen adresseras tydligare, givet kommunens närhet till storstadens
kärna och tillgång till kapacitetsstark pendeltågstrafik. Det regionala perspektivet
kan generellt förtydligas i planförslaget, med betoning på hur kommunens
planering tar vara på och förstärker den regionala utvecklingen.
GR ser positivt på att planförslaget har en digital utformning vilket möjliggör ett
ökat utbyte mellan kommunerna.

Beslutsunderlag
Översiktsplan Ale kommun, samrådsförslag, januari 2021. Länk.
BESKRIVNING AV ÄRENDET

Bakgrund och förutsättningar
Samrådsförslaget tar utgångspunkt i Framtidsbild Ale 2050, en målbild utifrån
Ales nuläge och förutsättningar, globala trender och utmaningar samt kommunens
vision. Framtidsbilden består av fem önskvärda tillstånd som bland annat handlar
om att Ale ska vara integrerat i en motståndskraftig grön region och att
infrastrukturen ska byggas för att stå emot klimatförändringar.

Samråd om Ale kommuns förslag till ny översiktsplan

1 (5)

Förbundsstyrelsen – ärende 
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Sebastian Andersson, regionplanerare
Datum: 2021-02-22, diarienummer: 2021-00042

Planförslaget beskriver en kraftig inflyttning och högt barnafödande som beräknas
fortsätta. Inflyttning av barnfamiljer från främst Göteborg har drivit tillväxten. Till
2050 beräknas Ales befolkning ha ökat från 31 400 personer (2019) till cirka 52
000 personer. Snabb befolkningstillväxt bedöms medföra både utmaningar och
möjligheter, bland annat för kommunens förmåga att tillgodose behov av bostäder,
lokaler och teknisk försörjning. Demografiska förändringar förväntas också
påverka utvecklingen, med ökningar av andelen äldre och barn.
Planförslaget lyfter dessutom klimatförändringarna som en central utmaning,
byggnader och infrastruktur ska stå emot exempelvis skyfall, bränder och höjda
vattennivåer i Göta älv. Ytterligare utmaningar finns i buller och luftföroreningar
från trafiken.

Strategier och riktlinjer
Planförslaget innehåller fem strategier för att möta framtida utmaningar och skapa
förutsättningar för att nå den långsiktiga viljeinriktningen med utblick mot 2050:
x Huvudsaklig utbyggnad och förtätning ska ske i pendelorter.
x Huvudkommunikationsstråken är E45, Norge/Vänerbanan och
tvärförbindelse i öst-västlig riktning vilken utvecklas och förstärks med ny
bro till Kungälv.
x Gröna områden i och mellan orterna ska säkerställas för rekreation, biologisk
mångfald och klimatanpassning.
x Förutsättningar för jordbruk som näring ska stärkas och de stora
naturområdena ska värnas.
x Älven som dricksvattenkälla för hela Göteborgsområdet ska skyddas och Ale
ska skyddas mot stigande vattennivåer.

Bedömning
GR ser positivt på planförslagets fem strategier som bedöms ligga i linje med
intentionerna i Hållbar tillväxt och Strukturbild för Göteborgsregionen. Ale ligger
längs ett av strukturbildens huvudstråk där inriktningen är att förtäta i orter som
är belägna i stråken. GR delar också i allt väsentligt synen på
huvudkommunikationsstråken E45 och Norge-Vänerbanan som även är
definierade i strukturbilden. Det gäller även strategierna om grönområden
respektive Göta älv. GR vill dock framföra några synpunkter och önskemål om
förtydliganden nedan.
Regionalt utvecklingsperspektiv
I Hållbar tillväxt finns ett mål om att regionens befolkning ska öka med minst
10 000 invånare per år. Ales befolkningsmål bedöms bidra till målet. Samtidigt
finns ett mål om att skapa en regional struktur med en befolkningsmässig balans.
GR ser gärna att kommunen tydligare beskriver sin befolkningsutveckling i relation
till övriga regionen. Det underlättar bedömningen av exempelvis bostadsbehov
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samt lokal- och teknisk försörjning, vilket ibland kan ske i mellankommunal
samverkan. GR ser genomgående att det regionala perspektivet kan förtydligas i
planförslaget, med betoning på hur kommunens planering tar vara på och
förstärker den regionala utvecklingen. Framförallt kan de regionala
överenskommelserna lyftas fram tydligare som strukturerande förutsättningar för
översiktsplanen.
Utveckling av stationssamhällen
GR välkomnar kommunens strategi att huvudsakligen rikta
bebyggelseutvecklingen till pendelorterna. Ale har mycket goda förutsättningar
givet sitt läge i anslutning till kärnan samt en modern och kapacitetsstark
pendeltågstrafik med fem stationer. Kommunen skulle kunna fördjupa
beskrivningarna av vad det innebär för tillväxt och utveckling. När Västlänken tas i
drift 2026 öppnas exempelvis nya målpunkter och reserelationer inom regionen
vilket potentiellt gör Alependeln ännu attraktivare för vardagspendling. Det ligger
bara några år fram i tid och har rimligtvis stor betydelse för Ales
bebyggelseutveckling och markvärden i pendelorterna, vilket skulle kunna
avspeglas tydligare i planförslaget.
Attraktiva stationssamhällen är viktigt för att uppmuntra hållbart resande, det är
därför positivt att kommunen fokuserar på pendelorterna. I
markanvändningskartan pekas flera utvecklings-, utrednings- samt
förtätningsområden ut, varav flera ligger i anslutning till pendelorterna. Det är
dock svårt att utläsa kommunens intentioner med områdena då de bara beskrivs
översiktligt. Flera av områdena är utvidgningar av befintlig bebyggelse vilket ställer
krav på god tillgänglighet till stationerna. Även kommunens intentioner inom
befintlig tätortsstruktur kan förtydligas, då det främst är där som förtätning ger
störst effekt för till exempel resandeunderlag. GR vill lyfta möjligheten att
genomföra täthetsanalyser för att beskriva potentialen i pendelorterna. Sådana
analyser kan också belysa intressekonflikter, till exempel utmaningen med buller
och barriärer, som kommunen adresserar i planförslaget. GR stöttar gärna ett
sådant arbete, exempelvis till utställningsskedet eller i eventuella fördjupade
planer.
Transporter
Översiktsplanen signalerar tydligt att kollektivtrafik, cykel och gångtrafik ska
främjas som transportslag i kommunen. Det är mycket viktigt ur regionalt
perspektiv, inte minst för att Ale ska kunna växa samtidigt som trafikutvecklingen
in mot regionkärnan sker på ett hållbart sätt som stärker attraktiviteten i såväl
stråk som kärna.
När det kommer till kollektivtrafik kan kommunen med fördel vidareutveckla sina
strategiska intentioner genom att knyta an till regionala mål. Alependeln föreslås
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till exempel få en utvecklad trafikering i Målbild Tåg 2028, vilket kan ha betydelse
för pendelorternas utveckling.
I Målbild Koll 2035 föreslås åtgärder för framkomligheten i det sammanhängande
stadsområdet (Göteborg-Mölndal-Partille), exempelvis nya system med Citybuss
och Metrobuss. Med tanke på Ales närhet till Göteborg, inte minst till den växande
knutpunkten Gamlestaden, skulle kommunen kunna förtydliga hur dessa
kollektivtrafikförstärkningar kan påverka möjligheterna för hållbart resande i Ale.
GR delar kommunens bild att E45 är ett viktigt kommunikationsstråk, men att den
också utgör en källa till buller och barriärer. Överflyttning av vardagsresor till tåg
är därför viktigt för att motverka ökat buller från vägtrafiken. Vidare är en av
huvudstrategierna att utveckla en tvärförbindelse i öst-västlig riktning genom en ny
bro. Planförslaget skulle kunna kompletteras med en tydligare analys av
tvärförbindelsens nytta och konsekvenser, i synnerhet trafikutveckling ur
mellankommunalt perspektiv samt eventuella konsekvenser för kollektivtrafiken.
Grön infrastruktur
Ur regionalt perspektiv välkomnas planförslagets riktlinjer om att värna
sammanhängande strukturer och korridorer, samt att kommunen avser att ta fram
en grönstrukturplan. Det är positivt att strukturbildens gröna kilar ska
uppmärksammas. Den regionala gröna infrastrukturen kan dock gärna beskrivas
mer utförligt, exempelvis genom att sätta kommunens grönområden i relation till
de gröna kilarna. GR uppmuntrar kommunen att ta del av det regionala underlag
över grön infrastruktur, och över jordbruksmark, som tagits fram av GR och
kommunerna.
Övrigt
GR ser positivt på att planförslaget har en digital utformning vilket möjliggör ett
ökat utbyte mellan kommunerna.
Det är positivt att kommunen så tydligt lyfter Göta älv som dricksvattentäkt och
identifierar riktlinjer och åtgärdsbehov för att motverka risker kopplat till älven.
GR vill understryka vikten av att kommunen samverkar med övriga kommuner
längs Göta älv i det arbetet. Som kommunen konstaterar gäller det att motverka
både befintliga och nya risker som kommer med ett förändrat klimat.
Planförslaget lyfter sociala hållbarhetsaspekter på ett bra sätt, bland annat kopplat
till bostäder, grönområden, hållbara transporter och samhällsservice. För att sätta
en socialt hållbar samhällsutveckling i en regional kontext rekommenderas Hållbar
tillväxt. Där adresseras exempelvis tillgängligheten till natur (kust, hav, skogar och
sjöar) som centrala kvaliteter som gör att människor vill leva och verka i samt
besöka Göteborgsregionen.
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Avslutningsvis ser GR fram emot ett fortsatt och utvecklat samarbete i arbetet med
samhällsplaneringen i Göteborgsregionen.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Maria Sigroth
Avdelningschef

SKICKAS TILL
oversiktsplan@ale.se
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Översiktsplan Kungsbacka
kommun
Förslag till beslut
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår
förbundsstyrelsen att besluta att godkänna föreliggande förslag
till yttrande daterat 2021-03-19.
Förbundsstyrelsen föreslås justera denna protokollsparagraf
omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Göteborgsregionens (GR) har i skrivelse från Kungsbackas
kommun daterad 2021-03-02 beretts tillfälle att yttra sig över
rubricerad remiss. Förslaget har varit på samråd där GR yttrat sig
(FS 2020-09-24 § 186) och genomgår nu nästa steg i planprocessen,
utställningsförfarandet.
Kungsbacka har en viktig roll i Göteborgsregionens tillväxt. GR vill, liksom i
tidigare samråd, understryka vikten av att fokusera utbyggnad till stråk och
noder för att möjliggöra social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.
Kungsbackas geografiska läge och tillväxt gör kommunen till en viktig aktör i
arbetsmarknadsregionen både avseende bostäder och arbetsplatser. En väl
fungerande infrastruktur och framför allt kollektivtrafik är viktigt för att
fortsatt kunna bidra till ett hållbart utbyte mellan Kungsbacka och övriga
kommuner i Göteborgsregionen.
GR ser särskilt positivt på att planförslaget tydligt lyfter fram sin position som
en del av ett större sammanhang och ligger i linje med intentionerna i GR:s mål
och strategidokument. GR ser positivt på att planförslaget har en digital
utformning vilket möjliggör ett ökat utbyte mellan kommunerna.

Beslutsunderlag
•
•

Granskningshandling och samrådsredogörelse, se länk.
Utdrag ur protokoll (§ 186) från Göteborgsregionens förbundsstyrelses
sammanträde 2020-09-24 samt förslag till yttrande

BESKRIVNING AV ÄRENDET
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Bakgrund och syfte
Göteborgsregionens (GR) har i skrivelse från Kungsbacka kommun daterad
2021-03-02 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Förslaget har
tidigare varit på samråd där GR yttrat sig och genomgår nu
granskningsförfarandet. Kungsbackas nya översiktsplan har titeln ”Vårt
framtida Kungsbacka” och är digital.

Planförslaget i korthet
Kungsbacka kommun befinner sig i en expansiv fas med en planerad hög
exploatering av de centrala delarna där majoriteten av tillkommande bostäder
planeras byggas medan stationsorterna pekas ut som de efter huvudorten som
ska tillhandahålla den främsta utvecklingen av bostäder. Kungsbacka lyfter
fram vikten av att den statliga och regionala infrastrukturen utvecklas i takt
med behoven för att kunna hantera den befolkningsökning som spås och
möjliggöra en ökad dubbelsidig pendling i arbetsmarknadsregionen. Detta
utifrån visionen om att vara en kommun som är attraktiv att bo, verka och
vistas i.
Visionen ska uppnås genom följande strategi:
Planering av samhället och nybyggnation ska det göras på långsiktigt, smart
och hållbart sätt. Ny byggnation ska ligga i anslutning till kollektivtrafik och
kommunal service. Förstärkning av kollektivtrafik där många bor och arbetar.
Koncentrera utbyggnad till stationsorterna vilket underlättar förutsättningarna
att bättre värna och utveckla värdefulla naturområden som kusten, Lygnern,
Sandsjöbacka och Tjolöholm. Bebyggelseutvecklingen planeras för att
möjliggöra ett större utbud och fler arbetstillfällen, med syftet att bygga stad.
Kommunen rustar också för klimatförändringar som drabbar exempelvis
kustnära översvämningsdrabbade områden. I sin helhet siktar översiktsplanen
mot 2040 men gör även en utblick mot 2060 för att se hur översiktsplanens
påverkar kommande generationer.
Planförslaget utgår från GR:s strukturbild, bebyggelseutveckling nära
kollektivtrafikstråken och bevarande av de gröna kilarna.

Bedömning
I den samrådsredogörelse som Kungsbacka kommun presenterat kan det
utläsas att, i allt väsentligt, har planupprättaren tagit till sig av GR:s
synpunkter i samrådsskedet.
GR ser särskilt positivt på att planförslaget tydligt lyfter fram sin position som
en del av ett större sammanhang och ligger i linje med intentionerna i GR:s
strukturbild med de överenskommelser som den innefattar. GR ser positivt på
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att planförslaget har en digital utformning för att möjliggöra ett ökat utbyte
mellan kommunerna.
Då enbart mindre förändringar skett i förslaget till ny översiktsplan sedan
samrådet ämnar GR bara att liksom i tidigare samråd, understryka vikten av att
fokusera utbyggnad till stråk och noder för att möjliggöra social, miljömässig
och ekonomisk hållbarhet då Kungsbacka spelar en viktig roll i utvecklingen av
regionen. Kungsbacka har tagit ett aktivt beslut om att fokusera majoriteten av
bostadsbyggandet till Kungsbacka stad och därefter de utpekade
utvecklingsorterna Anneberg och Åsa. Med den tillväxten möjliggörs även
utveckling av service vilket stärker den lokala funktionen.
Kungsbackas geografiska läge och tillväxt gör kommunen till en viktig aktör i
arbetsmarknadsregionen både avseende bostäder och arbetsplatser. En väl
fungerande infrastruktur och framförallt kollektivtrafik är viktigt för att fortsatt
kunna bidra till ett hållbart utbyte mellan Kungsbacka och övriga kommuner i
GR. Kommunen framhåller i översiktsplanen vikten av en fortsatt utveckling av
kollektivtrafikstarka stråk som en av grundstenarna i den framtida
utbyggnaden av kommunen, något som går helt i linje med GR:s
inriktningsunderlag för transportinfrastrukturens utveckling i
storstadsregionen.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Maria Sigroth
Avdelningschef

Skickas till
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se
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Förbundsstyrelsen
Protokollsutdrag 2020-09-24
Göteborgsregionens kommunalförbund
Teams-möte

Protokollsutdrag
§ 186. Vårt framtida Kungsbacka - översiktsplan, samrådrådshandling
Diarienummer: 2020-00119
Beslut
Föreliggande förslag till yttrande daterat 2020-08-10 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Kungsbacka
kommun daterad 2020-04-06 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.
Kungsbacka kommun arbetar med att ta fram en ny kommuntäckande digital
översiktsplan och har i planförslaget med stor tydlighet visat på sin roll och plats i
regionen i linje med GR:s strukturbild.
GR är positiv till att Kungsbacka ser sig som en del av en större geografi och tydligt
pekar ut prioriterade utvecklingsorter/stationssamhällen som bland annat
möjliggör en hållbar resandeutveckling till en större arbetsmarknad. Den viktigaste
faktorn för kommunens utveckling uppges vara infrastrukturen, något som i högsta
grad är både en regional och nationell angelägenhet. Att lyfta fram
infrastruktursatsningar som Västlänken, Göteborg-Borås och Bohusbanan och
samtidigt se vad det innebär för Kungsbackas arbetsmarknad är föredömligt.
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad behandlade ärendet 2020-08-28.
Beslutsunderlag
Kungsbacka översiktsplan – samrådsförslag: finns här

SKICKAS TILL
Kungsbacka kommun. Samhällsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Vid protokollet

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:

Axel Josefson
Ordförande

Jonas Attenius
Justerare

Justeras:
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Vårt framtida Kungsbacka - översiktsplan,
samrådrådshandling
Förslag till beslut
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår förbundsstyrelsen
att godkänna föreliggande förslag till yttrande daterat 2020-08-10.

Sammanfattning av ärendet
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från
Kungsbacka kommun daterad 2020-04-06 beretts tillfälle att yttra sig
över rubricerad remiss.
Kungsbacka kommun arbetar med att ta fram en ny kommuntäckande
digital översiktsplan och har i planförslaget med stor tydlighet visat på
sin roll och plats i regionen i linje med GR:s strukturbild. GR är positiv
till att Kungsbacka ser sig som en del av en större geografi och tydligt
pekar ut prioriterade utvecklingsorter/stationssamhällen som bland annat
möjliggör en hållbar resandeutveckling till en större arbetsmarknad. Den viktigaste
faktorn för kommunens utveckling uppges vara infrastrukturen, något som i högsta
grad är både en regional och nationell angelägenhet. Att lyfta fram
infrastruktursatsningar som Västlänken, Göteborg-Borås och Bohusbanan och
samtidigt se vad det innebär för Kungsbackas arbetsmarknad är föredömligt.

Beslutsunderlag
Kungsbacka översiktsplan – samrådsförslag: finns här
BESKRIVNING AV ÄRENDET

Bakgrund och syfte
Kungsbacka kommun arbetar med att ta fram en ny kommuntäckande digital
översiktsplan. Den gällande översiktsplanen antogs 2006 med ambitionen om att
den skulle vara aktuell i minst 10 år. En digital översiktsplan syftar till att vara mer
dynamisk och löpande kunna uppdateras för att hållas aktuell över tid. Det går i
linje med Boverkets nya rekommendationer om en rullande planeringsprocess.
Planförslaget i korthet
Centralt i översiktsplanen är dokumentet strategi 2040 som syftar till att uppnå
visionen om att kommunen ska vara attraktiv att bo, verka och vistas i. Utpekade
strategier för att uppnå visionen är att medverka till ett gott företagsklimat samt en
hållbar och hälsosam miljö. Dessutom finns vissa utblickar mot 2060.
Översiktsplanen pekar ut transportinfrastrukturen som den enskilt viktigaste
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frågan för kommunens utveckling. Därmed sagt att kommunens utveckling är
mycket beroende av regionala av nationella beslut. Befolkningsmålet är satt till
130 000 invånare år 2050. Kommunen betonar sin plats i geografin som en del i
Halland samt Göteborgsregionen. Förslaget understryker vikten av en hållbar
fysisk tillväxt inom kommunen.
Ambitionen är att mer än hälften av kommunens nya bostäder ska byggas inom
Kungsbacka tätort. Detta för att generera ett bättre underlag för att fortsätta bygga
stad och det utbud av infrastruktur och service som kan förväntas av en kommun
som efter Göteborg har den största befolkningen inom GR. Kommunen pekar också
ut prioriterade utvecklingsorter, Anneberg och Åsa, som två stationssamhällen
utöver Kungsbacka stad där ny bebyggelse kommer koncentreras. De prioriterade
utvecklingsorterna planeras även få en större utveckling av servicefunktioner och
förtätning i centrum för att fungera som centra för ett större omland och bidra till
ett fungerande vardagsliv. Vikten av att koncentrera bebyggelsen och samtidigt
värna om värdefulla naturområden som kusten, sjöarna och skogen omnämns som
strategier för en hållbar utveckling av kommunen understryks. Samtidigt görs ett
ställningstagande avseende jordbruksmarkens framtid i de samtliga nio
utvecklingsorterna (Kullavik, Särö, Vallda, Onsala, Anneberg, Kungsbacka, Åsa,
Frillesås och Fjärås) där bebyggelseutvecklingen anses viktigare för utvecklingen av
kommunen. En restriktivitet avseende ny bebyggelse i kustbandet och
begränsningar av spridd bebyggelse på landsbygden omnämns.
Sammanhängande grönstruktur och utveckling av friluftslivet lyfts fram som ett
sätt för besöksnäring och annat näringsliv att fortleva i samklang med en hållbar
miljö för djur och natur.
Ambitionen med översiktsplanen är att bidra till bästa möjliga sociala, ekonomiska
och miljömässiga hållbarhet, vilket de anser att de gjort utifrån de avvägningar som
föregått förslaget.

Bedömning
Planens innehåll
Det är glädjande att se hur aktivt kommunen i sitt förslag till översiktsplan arbetat
med sin roll i regionen. Översiktsplanen har ett enskilt avsnitt med rubriken
”Omvärlden påverkar”. Det visar tydligt att kommunen ser sig själva som en del i
ett större sammanhang och vad det innebär i form av eget ansvar och delaktighet.
Att lyfta fram infrastruktursatsningar som Västlänken, Göteborg-Borås och
Bohusbanan och samtidigt se vad det innebär för Kungsbackas arbetsmarknad är
föredömligt.
Kungsbacka ser sig i framtiden kunna bli en kärna i ett flerkärnigt
storstadsområde, när Göteborg växer ihop med kranskommuner, och tar ansats i
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att förbereda för dubbelriktade pendlingsströmar. Ytterligare ett sätt att visa att
Kungsbacka har blicken inställd på en långsiktig utveckling.
Kommunens befolkningsmål är en 30% ökning till 2050. Det kräver en stor
omvandling av kommunens fysiska struktur, och GR är positiv till att Kungsbacka
ser sig som en del av en större geografi för att göra den tillväxten hållbar. Att tydligt
peka ut prioriterade utvecklingsorter som är stationssamhällen möjliggör en
hållbar resandeutveckling till en större arbetsmarknad. Att parallellt utveckla det
lokala vardagslivet går helt i linje med den omställning och digitalisering som
samhället nu genomgår. Den sociala hållbarheten framhålls och även medvetandet
om riskerna med segregation i snabbt växande regioner. Demografin påverkar även
Kungsbacka trots en stor befolkningsutveckling, det är en social fråga som
kommunen är medveten om och det ska bli intressant att följa hur den fysiska
planeringen ska frigöra medel till välfärden.
Den restriktivitet som förslaget visar avseende bebyggelseutveckling utanför
stationssamhällena med bevarande av kust och gröna kilar går helt i linje med GR:s
strukturbild.
Kommunen är medveten om klimatförändringar och vad det medför för djur, natur
och människa. Planen är att succesivt minska klimatavtrycket genom bland annat
smarta samhällen, och det skulle vara intressant att se mer konkret hur detta ska
ske fram till år 2045.
Planens funktionalitet
Att göra en digital översiktsplan är ett nytt grepp om ett av kommunens starkast
vägledande dokument. GR anser att en rullande översiktsplanering i digitalt format
på ett bra sätt möter upp de behov och den snabba samhällsutveckling vi står inför.
Vi har även tillit till att funktioner och orienterbarhet kommer att utvecklas till en
robust och tydlig översiktsplan för Kungsbacka kommun.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Maria Sigroth
Avdelningschef

SKICKAS TILL
Svar lämnas till Kungsbacka kommun. Samhällsbyggnadskontoret@kungsbacka.se
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Åtgärdsvalsstudie Väg 180
Viared-Sandhult-Alingsås
Förslag till beslut
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår
förbundsstyrelsen att godkänna föreliggande förslag till yttrande,
daterat 2021-03-22.
Förbundsstyrelsen föreslås justera denna protokollsparagraf
omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Åtgärdsvalsstudien är en studie av väg 180 mellan Borås och
Alingsås, efter de tidigare genomförda åtgärdsvalsstudierna
Noden Borås, Stråk 9 Borås-Trollhättan och E20 Alingsås, delen
Sveaplan-Götaplan. Syftet med åtgärdsvalsstudien är att ta fram förslag till
inriktning och rekommendera åtgärder för de alternativa lösningar som
studerats.
I de tidigare åtgärdsvalsstudierna framkommer att bristerna på väg 180
framför allt är kopplade till framkomlighet, trafiksäkerhet och närmiljö. Aktuell
åtgärdsvalsstudie ger därför en fördjupad kunskap kring väg 180, med
tyngdpunkt på utmaningarna med trafik som valt alternativa vägar som
tätortsgator i bostadsområden.
De åtgärder som föreslås i denna åtgärdsvalsstudie för ökad trafiksäkerhet, inte
minst för de oskyddade trafikanterna, och kollektivtrafikfrämjande åtgärder är
bra. Väg 180 är en viktig regional väg för bland annat pendling och ur regional
synvinkel är det viktigt att relationen mellan de större tätorterna i regionen kan
upprätthållas med kollektivtrafik så att antalet hållbara resor kan ökas.
GR vill se en mer samlad bild och analys för åtgärdsvalsstudierna
sammantaget. Åtgärder som görs på sträckan påverkar kringliggande vägar i
vägsystemet och det är inte tydligt hur de olika åtgärdsvalsstudierna påverkar
varandra.

Beslutsunderlag
Åtgärdsvalsstudie Väg 180 Viared-Sandhult-Alingsås. Remissversion daterad
2021-02-09.

Åtgärdsvalsstudie Väg 180 Viared-Sandhult-Alingsås

1 (5)

Förbundsstyrelsen – ärende 
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Cecilia Kvist, Regionplanerare
Datum: 2021-03-22, Diarienummer: 2020-00146

BESKRIVNING AV ÄRENDET
Bakgrund och syfte
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Trafikverket
daterad 2021-02-09 beretts tillfälle att yttra sig över Åtgärdsvalsstudie för väg
180 Viared-Sandhult-Alingsås.
Åtgärdsvalsstudien är en studie av väg 180 mellan Borås och Alingsås, efter de
tidigare genomförda åtgärdsvalsstudierna Noden Borås, Stråk 9 BoråsTrollhättan och E20 Alingsås, delen Sveaplan-Götaplan.
Det övergripande syftet med åtgärdsvalsstudien är att ta fram förslag till
inriktning och rekommendera åtgärder för de alternativa lösningar som
studerats. Den ska också utgöra beslutsunderlag för Boråsregionens
kommunalförbund och Västra Götalandsregionen inför kommande revidering
av den regionala planen för infrastruktur.
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Remissversionen
Studiens geografiska avgränsning är väg 180 från korsningen med E20 i
Alingsås i norr till korsningen med väg 42 i Borås i söder. I Alingsås innefattas
även korsningar och direkt anslutande lokalgator söder om Götaplan. I Borås
innefattas likaså korsningar och anslutande gator, samt med en utblick till
vägnätet Sandhult-Sjömarken-Borås.
Väg 180 mellan tätorterna Alingsås och Borås fyller en regional funktion såväl
som tätortsinfart i både Alingsås som Borås. I tätorterna innebär detta att
många intressen ska samsas för såväl lokal- som fjärrtrafik av både person och
godstransporter.
I de tidigare åtgärdsvalsstudierna framkommer att bristerna på väg 180
framför allt är kopplade till framkomlighet, trafiksäkerhet och närmiljö. De
tidigare åtgärdsvalsstudierna har relativt nyligen publicerats och är därför
fortsatt mycket relevanta. Material har hämtats från dessa åtgärdsvalsstudier
till denna åtgärdsvalsstudie för att bygga vidare på utfört arbete. Aktuell
åtgärdsvalsstudie ger därför en fördjupad kunskap kring väg 180, med
tyngdpunkt på utmaningarna med trafik som valt alternativa vägar som
tätortsgator i bostadsområden.
Åtgärdsvalsstudien identifierar brister och alternativa lösningar utifrån
funktion, förutsättningar och prognoser för vägen samt angränsande vägnät.
Den övergripande inriktningen för åtgärdsvalsstudien är att genomföra
åtgärder som succesivt ger nytta, där billigare och enklare åtgärder genomförs
på kort sikt, 2021-2025 eller medellång sikt 2026-2029. De kostsamma
åtgärderna ligger som slutlig åtgärd och genomförs på lång sikt, efter 2029.
Inga uttalade kostnadsramar har satts upp för de åtgärder som föreslås.
Studien redovisar 34 åtgärdsförslag vilka delats in i fyra åtgärdsområden:
A. Trimningsåtgärder
B. Ny sträckning på väg 180 Viared-Sandhult
C. Kollektivtrafikfrämjande åtgärder
D. Administrativa åtgärder
Fördjupning har genomförts för åtgärden om ny sträckning av väg 180 på delen
Viared-Sandhult (åtgärdsområde B) samt för hållplatsåtgärder (åtgärdsområde
C). Åtgärder som föreslås för hållplatserna varier beroende på nuvarande
standard och utformning.
Det tidigare förslaget om ny sträckning för väg 180 på delen Viared-Sandhult
har studerats inom ramen för denna åtgärdsvalsstudie. Sammanfattningsvis
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visar resultaten från trafikanalysen att överflyttningen till ny väg främst sker av
lokal trafik och att trafiköverflyttningen av tung trafik är betydande. Tidigare
studie som genomfördes inom Noden Borås visade på likartade resultat. Ny väg
upp till Sandhult ser inte ut att ge någon större förändring på väg 42 (Borås Trollhättan). En samlad effektbedömning har tagits fram för den föreslagna
nya sträckningen av vägen och den granskas parallellt med denna remiss och är
ännu inte godkänd. Det innebär att denna åtgärdsvalsstudie därför ännu inte
tar ställning för eller emot förslaget med ny vägsträcka.

Bedömning
GR tycker det är bra att en åtgärdsvalsstudie görs för sträckan mellan Borås
och Alingsås då det framkommit att behov finns utifrån de tidigare
åtgärdsvalsstudierna Noden Borås, Stråk 9 Borås-Trollhättan och E20
Alingsås, delen Sveaplan-Götaplan.
De åtgärder som föreslås i denna åtgärdsvalsstudie för ökad trafiksäkerhet, inte
minst för de oskyddade trafikanterna, och kollektivtrafikfrämjande åtgärder är
bra. Väg 180 är en viktig regional väg för bland annat pendling och ur regional
synvinkel är det viktigt att relationen mellan de större tätorterna i regionen kan
upprätthållas med kollektivtrafik så att antalet hållbara resor kan ökas.
Enligt Trafikverket har stor mängd material hämtats från tidigare
åtgärdsvalsstudier. Det framkommer inte med tydlighet hur denna och de
tidigare åtgärdsvalsstudierna förhåller sig till varandra i fråga om
genomförande av åtgärder. GR vill se en mer samlad bild och analys för
åtgärdsvalsstudierna sammantaget. Åtgärder som görs på sträckan påverkar
kringliggande vägar i vägsystemet och det är inte tydligt hur de olika
åtgärdsvalsstudierna påverkar varandra.
Det är inte bara kringliggande vägarna som påverkas, i förlängningen påverkas
också järnvägen. Trafikverket lyfter bland annat hur Borås stadsutveckling och
arbetet med Götalandsbanan har studerats i åtgärdsvalsstudien för Noden
Borås. Götalandsbanan och förstärkningen av Kust till kustbanan är av intresse
för den regionala utvecklingen. En kommande utbyggnad av fyrspår i Alingsås
är också av regionalt intresse. Det är därför av vikt att åtgärdsvalsstudierna
samverkar.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Maria Sigroth
Avdelningschef
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1. Sammanfattning
Denna åtgärdsvalsstudie är en fördjupande studie av väg 180 mellan Borås och Alingsås, efter de
tidigare genomförda åtgärdsvalsstudierna Noden Borås, Stråk 9 Borås-Trollhättan och E20 Alingsås.
Tidigare studier har konstaterat att väg 180 brister framför allt är kopplade till framkomlighet,
trafiksäkerhet och närmiljöer. Aktuell åtgärdsvalsstudie ger en fördjupad kunskap kring väg 180, med
tyngdpunkt på utmaningarna med överflyttad trafik till alternativa vägar såsom tätortsgator i
bostadsområden. Studien identifierar brister och alternativa lösningar utifrån funktion,
förutsättningar och prognoser för vägen samt angränsande vägnät. Det övergripande syftet med
åtgärdsvalsstudien har varit att ta fram förslag till inriktning och rekommenderade åtgärder för de
alternativa lösningar som studerats.
Väg 180 fyller både en lokal och en regional funktion och vägen utgör tätortsinfart i både Alingsås och
Borås. Vägen är en del av det funktionellt prioriterade vägnätet (FPV) och trafikeras av godstrafik,
långväga personresor med bil, dagliga personresor med bil samt kollektivtrafik. Därtill har vägen
funktion för tillgänglighet för gång och cykel, primärt i Alingsås och Borås men även i de mindre
tätorterna längs sträckan. Trafik som tidigare gått via väg 180 genom Borås har i viss omfattning börjat
ta alternativa vägar sedan väg 27 mellan Kråkered och Viared byggdes ut sydväst om centrala Borås (se
Figur 1). De alternativa vägarna leder trafiken till nya vägar som delvis trafikerar bostadsgator som
inte är dimensionerade för genomfartstrafiken. Där väg 180 ansluter till väg 42 inne i Borås utgör
vägen dessutom en barriär. I Alingsås har inte någon alternativ sträckning för väg 180 setts som
möjlig.

Figur 1 Studiens geografiska avgränsning är väg 180 mellan korsningen med E20 i Alingsås och korsning med
väg 42 i Borås.
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Åtgärdsvalsstudien genomfördes under perioden juni 2020–februari 2021 och knyter an till tidigare
genomförda åtgärdsvalsstudier. För att ta vara på redan framtaget material har underlag från tidigare
studier bearbetats och därefter i workshopformat diskuterats med intressenter. Berörda intressenter
från Trafikverket, kommun, regionförbund och näringsliv träffades under tre digitala workshops för
att diskutera underlaget och på så sätt har deltagande aktörer tillsammans klarlagt vilka brister som
finns och vilka åtgärder som är lämpliga att studera vidare.
Utifrån tidigare genomföra studier samt workshops har studien sammanställt brister, mål och
åtgärder. Med grund i identifierade brister har åtta mål formulerats:
•

Ökad trygghet för oskyddade trafikanter

•

Öka färdmedelsandelar för kollektivtrafik, cyklande och gående.

•

Minskad risk för viltolyckor.

•

Ökad trafiksäkerhet för alla trafikslag.

•

Trafikens störningar i närmiljön ska minimeras.

•

Restidspåverkan på grund av trängsel och dålig framkomlighet ska minimeras.

•

Ökad hastighetsefterlevnad.

•

Minskade barriärer för människor och djur.

Sammanlagt har 35 åtgärder studerats utifrån bedömd kostnad, prioritering, nytta och tidsperspektiv
för genomförande. Det övergripande syftet med de åtgärderna har varit att lösa de brister och mål som
identifierats med särskilt fokus på störningar på boendemiljö och trafiksäkerhet. Åtgärderna ska även
vara genomförbara i olika tidsperspektiv och företrädelsevis stegvis. Inga uttalade kostnadsramar har
satts upp för de åtgärder som föreslås för genomförande. Tidsperspektivet har varit från kortsiktiga
mindre åtgärder till långsiktiga större åtgärder. En tidigare föreslagen åtgärd om ny sträckning av väg
180 från Viared till Sandhult har studerats fördjupat inom ramen för åtgärdsvalsstudien eftersom det
är en central åtgärd i Borås stads planering och en åtgärd med höga kostnader.
Slutligen har åtgärderna sammanställts i fyra åtgärdsområden. Den övergripande inriktningen är att
genomföra åtgärder som succesivt ger nytta, där billigare och enklare åtgärder genomförs på kortare
sikt medan de kostsamma åtgärderna genomförs i slutet på tidshorisonten (lång sikt, efter 2029). De
åtgärdsområden som satts upp är:
•

A. Trimningsåtgärder, t ex stigningsfält eller breddning av vägren.

•

B. Ny sträckning på väg 180 Viared-Sandhult.

•

C. Kollektivtrafikfrämjande åtgärder, t ex anslutande gångbana vid hållplatser eller
pendelparkeringar.

•

D. Administrativa åtgärder, t ex utredning av godstransportstråk eller översyn av de
funktionella vägklasserna.
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2. Inledning
2.1. Bakgrund
Väg 180 fyller en regional funktion såväl som tätortsinfart i både Alingsås som Borås. I tätorterna
innebär detta att många intressen ska samsas, och vägen har en funktion för såväl lokal trafik och
fjärrtrafik som bilar och godstransporter.
Sedan väg 27 mellan Kråkered och Viared (se Figur 2) byggdes ut sydväst om centrala Borås har trafik
som tidigare gått via väg 180 genom Borås i viss omfattning börjat ta alternativa vägar. De alternativa
vägarna leder trafiken genom bostadsområden (exempelvis Sjömarken), och dessa vägar har därmed
fått en ökad belastning. Där väg 180 ansluter till väg 42 inne i Borås utgör den en barriär, då den
passerar genom bostadsområden.
Problemen har uppmärksammats i tidigare åtgärdsvalsstudier och denna studie har initierats för att
fördjupa kunskapen om dessa problem, med tyngdpunkt på tidigare nämnda utmaningar med
överflyttad trafik och att trafiken idag sker på tätortsgator i bostadsområden.
Denna åtgärdsvalsstudie är en fördjupande studie av väg 180 mellan Borås och Alingsås, efter de
tidigare åtgärdsvalsstudierna Noden Borås, Stråk 9 Borås-Trollhättan och E20 Alingsås. De tidigare
studierna är relativt nyligen publicerade och är därför fortsatt mycket relevanta. Stor mängd material
har därför hämtats därifrån till denna studie för att bygga vidare på ett utfört arbete.

2.2. Tidigare och aktuell planering
Åtgärdsvalsstudie Noden Borås. Åtgärdsvalsstudien inleddes 2015 och avslutades våren 2018.
Studiens syfte var att, utifrån Borås stadsutveckling och pågående projekt samt arbetet med
Götalandsbanan, identifiera behov, funktioner och brister för tillgänglighet (person- och godstrafik) på
väg och järnväg inom Borås med omgivning. Studien pekade ut brister och sålunda även åtgärder som
på olika nivåer (kommunal/statlig/nationell) kan bemöta och lösa dessa brister. En övergripande
inriktning för de föreslagna och framtida åtgärderna lyftes också fram. Denna inriktning kan kortfattat
beskrivas enligt följande ordning: 1) befolkningen i Borås ökar, 2) trafiken i Borås ökar, 3) de
eventuella negativa konsekvenserna av trafikökningen måste bemötas och 4) detta ska göras bland
annat genom stora satsningar på kollektivtrafik, gång och cykel, för att inte biltrafiken ska öka alltför
mycket.
Åtgärdsvalsstudie Stråk 9 Borås - Trollhättan. Åtgärdsvalsstudien på uppdrag av VGR
slutfördes i slutet av 2017. Studiens syfte var att, utifrån den öronmärka stråkpotten på 26 miljoner för
åren 2019-2021, välja adekvata åtgärder. Resande i stråket i nuläget, prognoser för framtiden och
brister analyserades. Med bakgrund av detta valdes åtgärder, som i stor utsträckning handlar om att
åtgärda flaskhalsar och genomföra punktinsatser som ger stor nytta och samtidigt förbättrar
tillgängligheten i stråken. Huvudsyftet med stråkpotten var att skapa bättre möjligheter till
arbetspendling i stråken med bil och kollektivtrafik. Ett hela resan-perspektiv beaktades, där
exempelvis anslutande gång- och cykelbanor, hållplatser, pendelparkeringar och påverkansinsatser
kan inkluderas i möjliga åtgärder.
Åtgärdsvalsstudie E20 Alingsås, delen Sveaplan-Götaplan. Syftet med åtgärdsvalsstudien var
att studera och föreslå trafiksäkerhetshöjande åtgärder på kort och medellång sikt. Tänkbara åtgärder
på lång sikt presenterades men utvärderades ej. Åtgärdsvalsstudien pågick under 2018, i tät dialog
med Alingsås kommun. Under studien genomfördes trafikräkningar, simuleringar och
kapacitetsberäkningar, vilket gav en detaljerad bild av trafikmängder och trafikrörelser i de aktuella
korsningarna.
Borås Översiktsplan (ÖP). Borås stad planerar enligt sin ÖP (antagen 2018) för
bebyggelseutveckling mellan Ramnaslätt och Hestra, strax väster om väg 180 inne i Borås.
Bebyggelseutvecklingen bedöms enligt kommunen ske på relativ kort sikt. På lite längre sikt planeras
även bebyggelse i Getängen, strax öster om väg 180. Detta är något som får inverkan på
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trafikalstringen och således även trafikflöden och framkomligheten längs de omkringliggande vägarna,
inklusive väg 180.
Alingsås Översiktsplan. Alingsås planerar enligt sin ÖP ett större utbyggnadsområde sydväst om
sjön Gärdsken, strax väster om väg 180. Det planeras även för bebyggelse sydöst om stadsdelen
Ängabo, strax öster om väg 180. Detta är något som får inverkan på trafikalstringen och således även
trafikflöden och framkomligheten längs de omkringliggande vägarna, inklusive väg 180.
Södra länken är en vägförbindelse i Alingsås kommun mellan E20 och väg 180 via Rothofskärrs
utbyggnadsområde i södra Alingsås. Södra länken skulle både bli en tvärförbindelse för regional trafik
mellan E20 och väg 180 samt ingå i det lokala gatunätet. Länken finns med som vägreservat i Alingsås
ÖP. En genomförandestudie från 2016 undersökte byggbarhet, effekter av den nya länken och
kostnader. Utredningens slutsats är att Södra länken är möjlig att bygga, men att standarden kommer
att bli låg avseende lutningar (upp till 10 % i lutning) då vägsträckningen går genom kuperad terräng.
Götalandsbanan (oklar tidshorisont). Trafikverket planerar en dubbelspårig järnväg för
höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Göteborg och Borås, med fortsättning till Stockholm.
Den nya järnvägen är tänkt att skapa möjlighet för snabbare resor mellan Göteborg och Stockholm,
förbättra kommunikationerna till Landvetter flygplats och knyta Västsveriges största städer närmare
varandra.
Övriga pågående/planerade projekt som kan komma att påverka ÅVS väg 180:
•

Busskörfält byggs i nuläget i Borås utmed Göteborgsvägen, mellan Lundaskogsrondellen och
Regementsrondellen, med en medfinansiering via stadsmiljöavtal.

•

Cirkulationsplats i Alingsås vid korsningen mellan E20 och väg 180

2.3. Slutsatser från tidigare studier avseende behov och brister
De brister som väg 180 har, både där vägen ansluter i Alingsås respektive Borås och mellan orterna, är
många kopplade till framkomlighet, trafiksäkerhet och närmiljöer. Vägen är till sin funktion en viktig
väg för såväl daglig pendling mellan Alingsås och Borås, men även en väg med tung trafik. Öppnande
av ny delsträcka för väg 27 söder om Borås mellan Kråkered och Viared har inneburit att tung trafik tar
nya vägar som delvis trafikerar villa- och bostadsgator som inte är dimensionerade för
genomfartstrafiken. I Alingsås har inte någon alternativ sträckning för väg 180 setts som möjlig,
däremot kan både förbifart för E20 och Södra länken skapa nya flöden och möjligheter för trafiken.

2.4. Avgränsning
Studiens geografiska avgränsning är väg 180 från korsningen med E20 i Alingsås i norr till korsningen
med väg 42 i Borås i söder. I Alingsås innefattas även korsningar och direkt anslutande lokalgator
söder om Götaplan. I Borås innefattas likaså korsningar och anslutande gator, samt med en utblick till
vägnätet Sandhult-Sjömarken-Borås. Avgränsningen har valts utifrån att fånga länken mellan
tätorterna Alingsås och Borås och även de problem som finns kopplade till infarten i dessa tätorter.
Studien knyter an till tidigare genomförda åtgärdsvalsstudier och ämnar arbeta vidare med det som
framkommit i dessa. Väg 180 påverkar och påverkas av angränsande vägnät, vilket gör att både brister
och åtgärder i denna studie finns representerade på sträckor och platser även utanför vägens
sträckning.
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Figur 2 Studiens geografiska avgränsning är väg 180 mellan korsningen med E20 i Alingsås och korsning med
väg 42 i Borås.

2.5. Övergripande syfte med de åtgärder som studerats
Det övergripande syftet med de åtgärderna som studerats är att lösa de brister som identifierats med
särskilt fokus på de störningar på boendemiljö och trafiksäkerhet som finns. Åtgärderna ska även vara
genomförbara i olika tidsperspektiv och företrädelsevis stegvis.

2.6. Kostnadsramar och tidshorisont för genomförande av lösning/åtgärder
Inga uttalade kostnadsramar har satts upp för de åtgärder som föreslås för genomförande. Det bör
dock noteras att dyrare och mer kostsamma åtgärder som inte ryms i gällande transportplaner
naturligt får längre ledtider än mindre åtgärder som kan genomföras inom ramar för tillgängliga
potter. De åtgärder som studeras har ett tidsperspektiv från kortsiktiga mindre åtgärder till långsiktiga
större åtgärder. Tre nivåer för tidsperspektivet har satts upp för genomförande av åtgärder:
x
x
x

Kort sikt: år 2021–25
Medellång sikt: år 2026–29
Lång sikt: efter år 2029 (efter gällande plan, Nationell transportplan 2018-2029)

10

3. Studiens genomförande
3.1. Arbetsprocessen och organisering av arbetet
Studien initierades under våren 2020 och startmöte ägde rum i juni 2020.
En arbetsgrupp bestående av representanter från Trafikverket och Kreera Samhällsbyggnad (av
Trafikverket upphandlad konsult) har utfört arbetet med studien.
Tre workshopar har genomförts under arbetets gång och alla tre workshopar genomfördes digitalt. För
medverkande i workshoparna se nedan (3.2 intressenter).
B. Den första workshopen ägde rum i augusti 2020 och hade fokus på nuläge, mål och brister.
C. Den andra workshopen genomfördes i september 2020 och behandlade åtgärder. Syftet med
denna andra workshop var att utifrån de tidigare ÅVS:ernas åtgärdslistor ta fram en ny lista
med åtgärder, att se över tidigare föreslagna åtgärder, ta bort de som inte längre är aktuella
och göra tillägg där det var nödvändigt.
D. Syftet med den tredje workshopen var dels att granska den framtagna trafikanalysen för en ny
vägsträckning för väg 180 och dels att syna bedömningar av åtgärder. Workshop 3
genomfördes i november 2020.

Tid för remiss.
Sluttid för studie inkl. SEB 2021

3.2. Intressenter
Intressenter, som också deltagit i de workshoppar som genomförts, för denna åtgärdsvalsstudie är
Trafikverket, Borås stad, Alingsås kommun, Bollebygds kommun, Västra Götalandsregionen,
Boråsregionen, Göteborgsregionen och Västtrafik. Även näringslivet är intressent och
företagsföreningen i Viared har varit representerad i studiens workshopar.
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4. Förhållanden och förutsättningar
Väg 180 är en del av det funktionellt prioriterade vägnätet (FPV) eftersom den har funktioner för
godstrafik, långväga personresor med bil, dagliga personresor med bil samt kollektivtrafik. Därtill har
vägen funktion för tillgänglighet för gång och cykel, primärt i Alingsås och Borås men även i de mindre
tätorterna längs sträckan. Vägen har en lokal funktion i dels Borås och Alingsås men även i Sandhult,
Hedared etc., det vill säga den används för kortare resor inom dessa samhällen. Vägen har en koppling
till friluftsliv, exempelvis som kommunikation till naturområde. Nedanstående beskrivning av
förutsättningarna är en sammanställning av underlag från tidigare ÅVS:er, med uppdateringar och
förtydliganden för nuläge.

Figur 3 Längs väg 180 mellan Alingsås och Borås finns en del skyddad natur genom vattenskyddsområde,
naturreservat och skogligt biotopskydd samt riksintresse (RI) för naturvård och friluftsliv.
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4.1. Landskapsbild
Väg 180 går igenom den typ av landskap i Västergötland som betecknas som storskaligt
mosaiklandskap. Det storskaliga mosaiklandskapet är en del av den skogs- och mellanbygd som löper
genom Västergötland. Karaktäristiskt för landskapet är tydliga sprickdalar i framförallt nord–sydlig
riktning. Sprickdalsmiljön resulterar i stora höjdskillnader och ett kuperat landskap som skapar
speciella förutsättningar och utmaningar för infrastrukturen. Höjderna i landskapet täcks ofta av
barrskog och i en del av dalarna finns sjöar. Skogslandskapet övergår i vissa delar i mindre
odlingsmarker.
Väg 180 sträcker sig genom Skogsbygden – delen av det storskaliga mosaiklandskapet beläget mellan
Borås och Alingsås. Skogsbygden utgörs av en höjdplatå. Delar av vägen, exempelvis etapper mellan
Ekås och Sandhult, är anlagd uppe på höjdplatån. I dessa delar tillåter landskapet en rak väg även om
en viss böljande effekt fortfarande kan uppfattas. I andra delar, exempelvis mellan Närsbo och
Hjälmared, gör sig sprickdalsmiljön mer påmind. Vägen gör skarpare kurvor för att undvika delar av
platån och tar sig brantare ned i dalgångar med sjöar som till exempel Store-nären.
Mellan Borås och Lygnared har vägen en bredd på 6,5-8,5 meter och vägen är i denna etapp relativt
följsam i landskapet. Mellan Lygnared och Alingsås växlar vägen till att istället bli 13 meter bred.
Denna bredare etapp är ca sex km lång, den är rakare och anpassar sig inte lika mycket efter
landskapet.
Flera mindre samhällen är samlade runt den ca 40 km långa vägsträckan mellan Borås och Alingsås
och den direkta kopplingen till fastigheter med tillhörande utfarter, som i exempelvis Ekås, präglar
vägen. En del av fastigheterna är placerade i kuperad terräng och utfarterna som ofta är smala får då
också en backig karaktär.

4.2. Natur och kultur
I närheten av väg 180 finns områden av riksintresse, naturreservat, vattenskyddsområde och skogligt
biotopskyddsområde
Områden av riksintresse syftar till att skydda områden för natur och kultur mot åtgärder som påtagligt
kan skada natur- eller kulturmiljön. Intill väg 180 finns ett område med riksintresse för naturvård,
Skogsbygden, och tre områden med riksintresse för friluftsliv. Områdena för riksintresse friluftsliv
utgörs av Hjortmarka vid Alingsås och Rya Åsar vid Borås. Dessa områden är även naturreservat, se
Figur 3 Inga riksintressen för kulturmiljövård finns längs sträckan.
Norr om Borås, öster om väg 180, finns naturreservatet Rya Åsar. I Alingsås finns två naturreservat i
närheten av väg 180, naturreservatet Hjortmarka och Färgensjöarnas naturreservat. Naturreservat
finns upprättade för att skydda värdefulla naturområden med stöd i miljöbalken. I och i anslutning till
naturreservat tillåts inga åtgärder som påverkar värdena negativt.
Vattentäkter är skyddade genom vattenskyddsområden och höga krav ställs på skydd mot sådant som
kan påverka vattnets kvalitet. Detta innebär vissa begränsningar och restriktioner på verksamheter
och boende i närheten av vattenskyddsområden. Vattenskyddsområde finns på tre platser längs stråket
(se Figur 3):
•

i Hedared väster om väg 180 finns vattenskyddsområdet Hedared

•

mellan Storskogen och Hörningen, längs båda sidor av väg 180, finns vattenskyddsområdet
Ömmern

•

mellan Hörningen och strax norr om Hjälmared, längs båda sidor om väg 180, finns
vattenskyddsområdet Färgen

Söder om Hedared, väster om väg 180, finns ett skogligt biotopskyddsområde med beteckningen
Biotopskydd 2012:741. I biotopskyddsområden får inte åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön.
Generellt biotopskydd gäller för alléer, källor med omgivande våtmark, odlingsrösen, pilevallar,
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småvatten och våtmarker, stenmurar samt åkerholmar upp till 0,5 ha. Om det finns särskilda skäl får
dispens ges i enskilda fall.

4.3. Väghållare
Väg 180 är statlig på hela sträckan Alingsås-Borås, förutom närmast Borås, se Figur 4. Ett hundratal
enskilda vägar ansluter till väg 180 men även ett tiotal statliga vägar ansluter till eller korsar vägen.
Närmast Alingsås och Borås är vägarna till största del kommunala.

Figur 4 Väghållare för väg 180 och länkar i området kring Borås och Alingsås. I Alingsås (röd ruta) är väg 180
statlig, och i stort sett alla anslutande länkar är kommunala eller enskilda bortsett från E20 och väg 1763. I Borås
(blå ruta) är väg 180 statlig norr om Fjällgatan och kommunal söder om Fjällgatan fram tills vägen slutar i
korsningen med väg 41 och väg 42. Genomfart i Sjömarken med problematik med "smittrafik" i Borås är statlig,
medan Symfonigatan och Fjällgatan är kommunala.
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4.4. Kollektivtrafik
Stråkets huvudbusslinje är linje 550 som trafikerar mellan Alingsås och Borås med ungefär en avgång i
timmen på vardagar, förtätat till två–tre avgångar per timme i högtrafik. Restiden är drygt 50 minuter,
jämfört med ca 40 minuter med bil, vilket ger restidskvot på 1,25. Resandet uppgår till ca 1000 resor
per dag med störst resande till Borås på morgonen och därifrån på eftermiddagen. De mellanliggande
hållplatserna mellan tätorterna har endast liten del av resandet, merparten av resandet sker just
mellan Borås och Alingsås.

Figur 5 Stads- och regiontrafik på väg 180 Alingsås-Borås. Buss 550 går mellan orterna. Busshållplatser längs
väg 180 mellan Alingsås och Borås är markerande med cirklar i bilden.
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Även stadstrafik i både Alingsås och Borås trafikerar väg 180. I Alingsås trafikerar stadsbuss 3 delvis
väg 180. I Borås trafikerar stadsbussarna 2, 3 och 8 delvis väg 180 (se Figur 5).
I högtrafik inom Borås på sträckan till/förbi Byttorp är det framkomlighetsproblem, vilket medför att
bussen ofta blir försenad. Framkomligheten för stadsbusslinje 2 är begränsad vid utfarten från
Fjällgatan till väg 180 mot centrala Borås. Turtätheten är 7,5 minuter och problematiken grundar sig i
bristande utformning för busstrafik i kombination med mycket biltrafik.
Längs väg 180 finns skymda och otrygga busshållplatser med delvis låg standard.
Tabell 1 Lista med hållplatser och dess namn längs väg 180 mellan Alingsås och Borås, listade i geografisk
ordning från norr till söder.

nr kommun

hållplatsnamn

1

Alingsås

Vänersborgsvägen

21

Borås

Granholmavägen

2

Alingsås

Vimpeln

22

Borås

Trollsåsvägen

3

Alingsås

Borgmästarevägen

23

Borås

Hällered

4

Alingsås

Gråbovägen

24

Borås

Näsvägen

5

Alingsås

Ängabo

25

Borås

Börshultsvägen

6

Alingsås

Tvärbäcken

26

Borås

Sandhults kyrka

7

Alingsås

Hjälmareds allé

27

Borås

Plåtslageriet

8

Alingsås

Hjälmared södra

28 Borås

Thå

9

Alingsås

Golfbanan

29

Hallagärde

10 Alingsås

Hulabäck

30 Borås

Götsered affär

11

Lygnared

31

Borås

Götsered fjäll

12 Alingsås

Högbråten

32

Borås

Ebbaredsvägen

13 Alingsås

Storsten

34

Borås

Bredaredsvägen

14 Alingsås

Hörningen

35

Borås

Hestrastugan

15

Alingsås

Alingsås

nr kommun

Borås

hållplatsnamn

Närsbovägen

36

Borås

Ekås

16 Bollebygd

Storskogen

37

Borås

Elfsborgsstugan

17

Bohult

38 Borås

Ryssbylid

18 Bollebygd

Slätthultvägen

39

Ryssbyhöjd

19 Bollebygd

Kämpagården

40 Borås

Byttorpsklint

20 Borås

Hedared

41

Vägporten

Bollebygd

Borås
Borås

4.5. Gång- och cykeltrafik
I Borås är det framförallt i de centrala delarna av tätorten man hittar gågator och gångfartsområden.
De centrala gångstråken har god standard, taktil info och uppvärmd gångbana. Kommunens cykelstråk
binder samman olika delar av tätorten. Borås mer finmaskiga cykelvägnät kommer att behöva
kompletteras framöver och alla stråk kommer att få cykelvägvisning, enligt Borås cykelplan 20202021.
Mellan Borås centrum och korsningen väg 180/Fjällgatan, finns det väl fungerande cykelstråk. Längs
stråket, norr om Fjällgatan, korsar cyklister relativt ofta väg 180 på grund av cykelstråkets utformning.
Detta leder till att framkomligheten och säkerheten för cyklister är bristfällig. I och med att Hestras
invånarantal kommer att öka kraftigt finns stor chans att de som väljer att cykla blir många fler,
förutsatt att cykelmöjligheterna förbättras. Det växande antalet invånare ökar efterfrågan på gena och
säkra cykelvägar. Som resultat från tidigare åtgärdsvalsstudier är dock en ny gång- och cykelbana
planerad mellan Musikvägen och Fjällgatan (se Figur 6), vilken kommer att förbättra framkomlighet
och trafiksäkerhet för gång och cykel. Sträckan Musikvägen-Kvibergsgatan byggs i Trafikverkets regi
och sträckan Kvibergsgatan-Fjällgatan står kommunen för.
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Att många av de större busshållplatserna saknar cykelparkeringar minskar cykelns attraktivitet och
försvårar för byten mellan cykel och kollektivtrafik. En resvaneundersökning från 2015 visar att Borås
befolkning i låg utsträckning reser med cykel och kollektivtrafik jämfört med andra lika stora städer.

Figur 6 Ny gång- och cykelväg planeras i Borås mellan Musikvägen och Fjällgatan. I Alingsås finns möjlighet att
cykla i blandtrafik längs Sjuhäradsgatan, men mellan Hjälmared och Lygnared upplevs väg 180 som otrygg för
cyklister.

Söderut från Alingsås till Hjälmared, finns möjlighet att cykla längs Sjuhäradsgatan i blandtrafik
parallellt med väg 180. För gående och cyklister är/upplevs miljön längs flera sträckor av väg 180
otrygg, exempelvis mellan Hjälmared och bad vid Lygnared. Sedan tidigare studier har arbete med
planering av en ny gång- och cykelväg mellan Hjälmared och Lygnared pågått. Problem med
utformning av gång- och cykelvägen tillsammans med väg 180 har dock lett till förseningar med
projektet. Arbetet med projektet fortgår.
Andelen elcyklar i trafiken ökar snabbt i Sverige. Med både ökat antal sålda elcyklar per år och att
elcykeln generellt används för längre sträckor än vad den vanliga cykeln gör leder det till att elcykeln
på tio års sikt kan komma att utföra uppskattningsvis 20-30 % av allt trafikarbete som utförs med
cykel. 1 Elcyklar ger möjlighet till enklare transport än vad vanliga cyklar erbjuder, exempelvis på
platser med mer kuperad terräng. Elcyklar möjliggör cykling för nya grupper (t ex äldre eller cykling i
backig terräng) och används oftast utanför stadskärnor och mer på landsbygden än vanliga cyklar. 2
I en studie finansierad av Trafikverkets skyltfond undersöktes skillnaden mellan elcyklar och
konventionella cyklar i vanlig trafik med fokus på hastighetsskillnader. 3 Slutsatsen som drogs i denna
studie var att en ökad andel elcyklar inte kommer att påverka maxfarten på cykelvägarna, men
genomsnittshastigheten kommer att höjas. Med en ökad genomsnittshastighet ökar också riskerna för
olyckor om inte cykelinfrastrukturen anpassas i takt med en ökande andel elcyklar. Om elcyklar bidrar
till ett ökat trafikarbete med cykel, vilket kan förväntas, ställs ytterligare krav på ökad kapacitet och
utrymme för säkra omkörningar på cykelinfrastrukturen.

Potentialstudie för gång- och cykeltrafik
Västra Götalandsregionen utförde 2017 en potentialstudie för hållbara resalternativ i hela regionen. I
studien har potentialen i mer hållbar pendling i Västra Götaland undersökts genom att analysera hur

1

Elcyklar i trafiken, Koucky & Partners AB (2017)
Trafiksäkerhetsaspekter av ökad användning av elcyklar i Sverige, Trivector Traffic (2014)
3
Elcyklar i trafiken, Koucky & Partners AB (2017)
2
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många som potentiellt kan gå, cykla eller elcykla mellan bostad och arbetsplats eller skola inom givna
tids- och avståndsintervall. Resultatet av studien visar att andelen invånare som kan nå sin arbetsplats
inom 30 minuter i Alingsås är 20 % med promenad, 35 % med vanlig cykel och 40 % med elcykel.
Motsvarande siffror för Borås är 20 % med promenad, 50 % med vanlig cykel och 60 % med elcykel.
I bilderna nedan (Figur 7 och Figur 8) syns potentiella cykelstråk för arbetspendling, och både i
Alingsås och Borås ser det ut som att väg 180 är ett potentiellt cykelstråk.

E20

Figur 7 Potentiella stråk för arbetspendling i Alingsås, ju tjockare sträck (rödsvart) desto fler potentiella passager.
De gröna linjerna visar befintligt cykelnät. (Bildkälla: Västra Götalandsregionen, 2017a)
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väg 42
2

vväg 180

Byttorps
vägport
Figur 8 Potentiella stråk för arbetspendling i Borås, ju tjockare streck (rödsvart) desto fler potentiella passager.
Exempelvis finns potential för drygt 1200 passager för arbetspendling på sträckan mellan Byttorps vägport och
Fjällgatan. De gröna linjerna visar befintligt cykelnät. (Bildkälla: Västra Götalandsregionen, 2017a)

4.6. Trafikflöden
Trafikflödet på väg 180 varierar kraftigt (3 000-17 000 fordon per dygn) beroende på vilken delsträcka
som avses, se Figur 9. Flödena är av naturliga skäl störst nära de stora städerna Borås och Alingsås och
mindre däremellan. Närmast Borås genom Hestra ligger ÅDT 4 på närmare 9000, medan det genom
Ekås är ca 6000, ca 3500 genom Sandhult och ca 3000 norr om Hedared. Sedan ökar flödet igen när
sträckningen närmar sig Alingsås. Vid Hjälmared är flödet drygt 5000 och i höjd med
Gärdsken/Ängabo, söder om Alingsås, är ÅDT ca 10 000 för att i Alingsås närmare korsningen med
E20 uppgå till ca 17 000 i ÅDT.
Längs med väg 180 finns flera målpunkter, bland annat Volvos testanläggning och AstaZero, vilka
genererar såväl biltrafik som tung trafik.

4

Årsdygnstrafik, ÅDT, är det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som fordon per dygn.

19

Figur 9 Trafikflöde på väg 180 mellan Alingsås och Borås. Alla mätningar hämtade från nationell vägdatabas
(NVDB) förutom sträckan söder om korsningen med Fjällgatan i Borås, där kommunala mätningar utförts.

För att ta reda på hur trafikflödet har förändrats sedan nya delen av väg 27 Kråkered-Viared öppnade
har trafikmätningar från Trafikverket (statliga vägar) och Borås stad (kommunala vägar) använts.
Mätningarna skiljer sig något åt för andelen tung trafik, där stadens mätningar visar generellt något
högre värden för tung trafik. De statliga mätningarna är inhämtade från vägtrafikflödeskartan och de
kommunala har erhållits av Borås stads trafikavdelning. Eftersom mätåren varierar kraftig har
värdena räknats upp till år 2013 och 2019 dvs före och efter öppningen av väg 27 Kråkered- Viared år
2015. Uppräkningen har skett utifrån den årliga utvecklingen av transportarbetet enligt Trafa 5.

5

https://www.trafa.se/ovrig/transportarbete/
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Den nya vägen har ökat flödena genom Viaredsmotet och Sjömarken och minskat genomfartstrafiken
på väg 41, se Figur 10.

Figur 10 Förändring av totaltrafik (årsdygnstrafik) i och med öppning av väg 27 Kråkered-Viared. Bilden visar hur
många fordon som körde på länkarna år 2019 och skillnaden från 2013, dvs innan den nya länken väg 27
Kråkered-Viared öppnade i september 2015. Färgen på länkarna visar hur trafikflödet förändrats där röd=ökad
trafik, gul=marginell förändring och grön=minskad trafik.

Andel tung trafik har inhämtats från vägtrafikflödeskartan för statliga vägar och från stadens
trafikavdelning för kommunala vägar. Andelen tung trafik har ökat kraftigt genom Sjömarken men
ökningen sett i antal tunga fordon är fortfarande låg relativt andra vägar. Dock kan den ses som hög
med hänsyn till vägen genom Sjömarkens karaktär och dimension.
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Figur 11 Förändring av tung trafik (årsdygnstrafik) i och med öppning av väg 27 Kråkered-Viared. Bilden visar hur
många tunga fordon som körde på länkarna år 2019 och skillnaden från 2013, dvs innan den nya länken väg 27
Kråkered-Viared öppnade i september 2015. Färgen på länkarna visar hur trafikflödet förändrats där röd=ökad
trafik, gul=marginell förändring och grön=minskad trafik.

Fram till ca 2013 fanns en förbudsskylt mot genomfart för lastbilar på väg 1761, Alingsåsvägen (se
Figur 12). En sådan skyltning är inte förenlig med ett statligt väghållareskap.
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Figur 12 Fram till ca 2013 var genomfart förbjudet för lastbilar på väg 1761 i Sjömarken.

Öppnandet av väg 27 Kråkered-Viared tillsammans med borttagandet av förbudsskylten för lastbilar
genom Sjömarken har inneburit att tungtrafiken har ökat. Förändringen i tung trafik kan bedömas
som oansenlig sett till antal, men sett till andel kan skillnaden se större ut. Exempelvis gick det ca 80
tunga fordon genom Sjömarken 2015 och ca 130 stycken år 2018. Fortfarande ett relativt lågt antal
men en ökning av antalet lastbilar motsvarande drygt 60 %.
Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras av den bild som målas upp av trafikmätningarna:
•

Trafikering på väg 180 och väg 41 som leder genom Borås har minskat eller är oförändrad.

•

Andelen tung trafik har ökat markant genom Sjömarken och på Symfonigatan, men antalet
fordon är fortfarande inte speciellt högt

•

Den generella riktningen för godstrafiken är Göteborgsområdet–Småland.

•

Den nya länken mellan Viared och Kråkered på väg 27 har sannolikt avlastat för trafik som
går mellan Göteborg och områden söder och sydöst om Borås på väg 27.

För en bedömning om de förväntade framtida tunga trafikflödena se avsnitt 4.7.

4.7. Trafikflödets variation över dygnet
Trafikflödet varierar över dygnet, se Figur 11 nedan från vägtrafikflödeskartan. Antalet fordon är som
störst i rusningstrafiken mellan klockan 16 och 17, ca 12 % av dygnets trafik passerar då. Även 15-16,
17-18 och 07-08 är högt belastade heltimmar, vilket överensstämmer människors resmönster till
arbete och skola. Punkten i Figur 13 avser en sträcka strax söder om Ekås men är representativ för
övriga mätpunkter längs sträckningen.

23

Figur 13 Variation av trafikflöde (staplar) och hastighet (röd linje) över dygnet i en punkt strax söder om Ekås.

Ett ökat antal invånare i centrala Borås, Byttorp, Sandared och Sjömarken har medfört ökad trafik på
vägen. En fortsatt ökning kan väntas i och med flera expansiva utvecklingsområden, bland annat
området runt Hestra, men det är god framkomlighet i dagsläget. Baserat på framtidsprognoserna, och
de länkbelastningsanalyser som genomförts 6, bedöms sträckan mellan Byttorps vägport och Fjällgatan
vara överbelastad i högtrafik från år 2029. Ökad trafik på grund av nybyggnation och fler
permanentboende sker även söder om Alingsås.

4.8. Hastighetsefterlevnad
Sammanlagt mellan vägtrafikflödeskartan och Borås stads egna mätningar så finns det åtta punkter
längs sträckningen där hastigheten har mätts (se Figur 14). Medelhastigheten är generellt sett något
över den skyltade hastigheten. Störst är överträdelsen vid nedförsbacken i Ekås (punkt 5 i figuren) på
50-väg.
Hastigheten varierar kraftigt över dygnet (se exempel i Figur 13 och Figur 14) och är som högst på
natten då det finns färre medtrafikanter att ta hänsyn till. Mitt på dagen, under normala arbetstider, är
hastigheten som lägst. Eftersom hastigheten är omvänt proportionell mot efterlevnaden, så är
hastigheten som högst när efterlevnaden är som lägst.
På sträckan förbi Hjälmared där vägen är väldigt bred, har hastigheten sänkts från 90 till 80 km/h
utan kompletterande åtgärder. Sedan detta gjordes hade ingen mätning genomförts på sträckan,
därför genomfördes en slangmätning 8-10 december 2020 (tre dygn) inom ramen för denna studie.
Slangmätningen visade att medelhastigheten har minskat till 83 km/h (från 89 km/h före
omskyltningen) men är fortfarande inte i linje med nya skyltade hastigheten. Dock så innefattar den
nya slangmätningen, till skillnad från övriga mätpunkter även tung trafik, så medelhastigheten är
aningen högre sett till enbart personbilar. 85- percentilen, dvs den hastighet som 85 % av förarna
underskrider var 93 km/h.

6

ÅVS Noden Borås
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Figur 14 Hastighetsskyltning och hastighetsefterlevnad på väg 180 mellan Borås och Alingsås.
Hastighetsmätningarna visar snitthastighet vid åtta utvalda punkter (de åtta som har mest aktuella data). De
färgade delarna av vägen visar den skyltade hastigheten och de sju punkterna visar den uppmätta
snitthastigheten. Punkt 2 avser totaltrafik och övriga punkter avser personbilar utan släp.
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4.9. Olyckor
Ett stradauttag 7 för åren 2010-2019 visar att olyckorna fördelar sig relativt jämnt längs aktuell
vägsträckning, se figur nedan. Totalt har det skett 205 olyckor varav 171 lindriga, 32 allvarliga och 2
dödsolyckor. Kategorin motorfordon singel (inkl. viltolyckor) är vanligast förekommande, följt av
motorfordon i kollision av typen avsvängande och korsande.

Figur 15 Olyckornas fördelning längs väg 180 mellan Borås och Alingsås. Färgerna visar: ljusblå= motorfordon
kollision, mörkblå=motorfordon påkörning oskyddade trafikanter, grön=motorfordon singelolycka/vilt och
orange=övrigt oskyddade trafikanter. (Bildkälla: Strada)

4.10. Vilt
I frågan om vilt handlar det i mångt och mycket om att hitta en balans mellan viltolycksreducerade
åtgärder och barriäreffekter. Att å ena sidan förhindra viltolyckor i så stor skala som möjligt och å
andra sidan påverka landskapet med barriärer så lite som möjligt.
Väg 180 mellan Borås och Alingsås har i dagsläget ÅDT på 2001-4000 fordon på de sträckor som
ligger utanför tätorterna Borås och Alingsås. Vägen på dessa sträckor tillhör kategori 1 (se Tabell 2)
och därmed ger vägen en lätt barriärpåverkan i landskapet och olycksreducerande åtgärder bör
övervägas. Prognostiserad trafikökning 8 gör dock att vägen hamnar i kategori 2 enligt samma tabell.

7

Strada är den nationella databasen för trafikolyckor och baseras på både polis- och sjukvårdsrapporterad
statistik.
8
Se mer prognosticerad trafik i Kapitel 4.11
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Vägen sticker inte ut i statistiken som en viltolycksdrabbad vägsträcka jämfört med andra delar av
vägnätet i Västra Götalandsregionen (se Figur 16).
Tabell 2 Rekommenderade riktvärden för barriärpåverkan på klövvilt avseende olika trafikflöden på väg- och
järnväg, från Seiler (2003).

Figur 16 Viltolyckor, allt klövvilt, i Västra Götalands län åren 2015-2019. I kategorin allt klövvilt dominerar rådjur
stort, inte minst nära och i tätorterna. Väg 180 är inringad i bilden. (Källa: Trafikverket. Bilden är beskuren.)

Idag finns på väg 180 viltstängsel på en sträcka, sträckan är ca 3600 m, ligger söder om Alingsås och
viltstängsel finns där på båda sidor om vägen (se Figur 17). Det finns inga faunapassager, -broar eller portar. Det finns några hotspots, områden med återkommande särskilt höga olycksfrekvenser, för
viltolyckor längs vägen (se Figur 17). Det är längs sträckan mycket incidenter med vilt, regelbundna
användare av vägen anger därför att de kör anpassat eftersom de vet att mycket vilt rör sig runt vägen
(framkom på workshop 2).
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Figur 17 Viltolyckor med älg på väg 180 mellan Borås och Alingsås för åren 2015-2019. En del av väg 180 har
viltstängsel, den sträckan är ca 3600 m lång och ligger strax söder om Alingsås. Siffrorna visar hur många olyckor
som sker per kilometer och år per länk. Exempelvis sker det på den mörkröda sträckan nästan 1 olycka med älg
per kilometer och år, medan det längs den sträckan med viltstängsel bara sker 1 olycka var femte km och år. De
orangea områden som visas i kartan är hotspots för olyckor med älg, dvs områden med återkommande särskilt
höga olycksfrekvenser.

Traditionellt har viltstängsel använts som den enda åtgärden för att förhindra viltolyckor, men
viltstängsel fungerar samtidigt som barriärsskapande element i landskapet. Djur kan ta sig över
stängsel, det är inte en total barriär, olycksreduktion på ligger på ca 50 %. De barriärskapande
effekterna med viltstängsel kan bara anses godtagbara om stängslingen görs på rätt sätt. Ett fel använt
viltstängsel kan vara att stängsla in korta sträckor, vilket leder till att djuren passerar infrastrukturen
där stängslet tar slut och kan även bli instängda längs vägen eller järnvägen. Trafikplatser och
anslutande vägar är typiska platser där djuren tar sig in via öppningar i viltstängslet och det blir risk
för olyckor. Resultatet blir att problemet med passerande vilt inte elimineras, utan att problemet
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flyttas. Viltstängsel behöver därför anläggas tillsammans med viltpassager för att minska
barriärpåverkan på landskapet. Viltstängsel skall användas för att leda djuren till faunapassager som
är säkra för djuren att använda, det vill säga utan risk eller med låg risk för viltolyckor.
I TDOK 2015:0323; Riktlinje landskap (Trafikverket, 2019) har Trafikverket formulerat vad som
behöver göras för att åstadkomma en landskapsanpassad infrastruktur. Detta kopplar tätt an med hur
arbete med åtgärdsplanering ska ske och vidare var och när det är aktuellt att göra riktade åtgärder för
klövvilt. Vilka åtgärder som är lämpliga för viltolyckor och barriärpåverkan för specifika vägsträckor är
kopplat till bland annat vägutformning, ÅDT, topografi och landskapets struktur.
När det gäller faunapssage i plan säger Trafikverkets regelverk Vägars och gators utformning (VGU)
att ”Viltvarningsssystem fungerar bäst som åtgärd vid hastigheter mindre än 90 km/h och ÅDT
mindre än 5000 fordon/dygn”. Vidare ställer VGU endast krav på faunapassager vid ny- och
ombyggnation av väg. Det kan på befintliga vägar finnas behov av anpassning för djurliv och
trafiksäkerhet, men medel för att lösa detta är ofta begränsade.
En anordning som används för att undvika att djur tar sig in på vägar som är stängslade, via
anslutande vägar, kallas färister. Färister rekommenderas av VGU att användas på mindre anslutande
vägar med hastighet upp till 70 km/h.
Seiler m. fl. (2015) har visat att barriärpåverkan och mängd viltolyckor varierar med olika
trafikvolymer för ostängslade vägar, att viltolyckorna ökar med en ökande trafikvolym – men bara upp
till en viss nivå. Denna nivå är ca 10000 ÅDT. Det betyder att för vägar med mellan ca 4000 och
10000 ÅDT kan det finnas ett åtgärdsbehov för att minska viltolyckor.

4.11. Framtida trafikflöden
Analyserna av framtida trafikflöden är genomförda med Trafikverkets trafikmodell Sampers, version
2020-06-15, och har utförts både för ett nuläge (2017) samt som framtidsprognos för år 2040.
Totalt ser överensstämmelsen mellan de faktiska mätningarna, redovisade tidigare i avsnitt 4.6, och
trafikanalysens modellerade värden relativt bra ut i området. Procentuellt stora avvikelser ser man på
vissa mindre vägar där skillnaden är liten i absoluta tal. Värt att notera dock är att modellen
överskattar uppmätt ÅDT med några hundra fordon på vissa mätpunkter längs väg 180.
Den modellerade trafiken har sedan räknats upp från 2017 till 2040 via Sampers 9 som bland annat tar
hänsyn till befolkningstillväxt och framtida planerad bebyggelse.
Trafiken på väg 180 förväntas alltså öka med mellan 20 % och 30 % fram till år 2040, beroende på
vilken sträcka som avses, se Tabell 3 och Figur 18.

9

Sampers är ett nationellt modellsystem för trafikslagsövergripande analyser av persontransporter. Sampers
ägs och förvaltas av Trafikverket.
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Tabell 3 I tabellen har trafikökningen på ett urval av vägar i området sammanställts i Sampersmodellen.
Differensen är avrundad till närmsta hundratal.

Figur 18 Totalt trafik år 2040 enligt modellen. Kartan visar trafik i båda riktningar, först total trafik och sedan tung
trafik inom parentes.
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Eftersom Alingsås inte ingick i trafikanalysen har ÅDT för väg 180, i nära anslutning till Alingsås,
räknats upp med Trafikverkets basprognos, se tabell nedan.
Tabell 4 Trafikprognos för väg 180 i Alingsås och vägnät kring korsningen E20/väg180. Se figur nedan för
numrering.

nr
1
2

Sträcka
Väg 180 Hjälmared
Väg 180 söder om korsning
180/E20

ÅDT senaste
mätningen
5 140

2017

ÅDT prognos
2040
6 462

9 560

2017

12 018

Mätår

3

Väg 180 norr om korsning 180/E20

16 510

2017

20 756

4

E20 väster om korsning 180/E20

19 900

2019

24 525

5

E20 öster om korsning 180/E20

18 660

2019

22 996

Figur 19 Punkter för trafikräkning som använts till trafikprognos för vägnät kring korsningen E20/väg 180 i
Alingsås.

4.12. Nya stambanornas påverkan på Borås
En ny stambana planeras att gå Göteborg-Borås-Jönköping-Stockholm. Den nya stamabanan är
intressant för regional pendling och då primärt mot Göteborg som är ett tungt pendlingsstråk, men
även österut med de nya möjligheter som ges av kortare restider. Nuvarande planeringshorisont är att
Göteborg-Borås har byggstart i slutet på 2020-talet och fortsättningen österut under 2030-talet, men
det råder osäkerhet i tidsperspektivet.
Placeringen av banan och station i Borås bedöms inte påverka väg 180 i större omfattning, en ökning i
trafiken kan förväntas då resande från Alingsås kan se detta som en snabbare möjlighet att resa till
Stockholm men också för resor till mellanliggande orter. Området upp till Sandhult ingår i det
utredningsområde som Lokaliseringsutredningen har 10. Om banan skulle passera väg 180 skulle den
göra det planskilt och baserat på topografin skulle banan gå under vägen och inte vara visuellt påtaglig.

10

Trafikverkets samråd 2 Lokaliseringsutredning Göteborg-Borås, hösten 2020
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5. Brister
Utifrån funktion, förutsättningar samt prognoser har brister identifierats. De identifierade brister som
presenteras i detta kapitel har till stor del hämtats från tidigare åtgärdsvalsstudier, och därefter i
workshopformat diskuterats med intressenterna. Vid workshoparbetet framkom ytterligare brister
förutom de tidigare beskrivna.
B1 - Otrygghet för oskyddade trafikanter. Väg 180 mellan Borås och Alingsås är en väg för många
färdsätt och fordonsslag; bil, buss, lastbil och oskyddade trafikanter. De oskyddade trafikanterna
använder väg 180 främst i tätorterna och i de mindre samhällena längs vägen. Denna brist belyser de
oskyddade trafikanternas otrygghet.
B2 - Ineffektiva transporter. Denna brist belyser kollektivtrafikens låga andelar i området, att stor del
av biltrafiken fortfarande utgörs av en person per bil och att det är ineffektivt både ur miljöperspektiv
och kapacitetsmässigt.
B3 - Risk för viltolyckor. Trafikverket har ett pågående arbete med att öka trafiksäkerheten kopplat till
viltolyckor i hela Sverige. Från tidigare åtgärdsvalsstudier finns en utpekad brist angående de
viltolyckor som sker i stråket och statistik bekräftar att det finns delsträckor och hotspots som är mer
olycksdrabbade än andra.
B4 - Diskrepans mellan vägens utformning och användning. I nuläget är framkomligheten god längs
större delen av väg 180 för person- och lastbil, men bitvis låg för oskyddade trafikanter. Vägen är smal,
kurvig och ligger i en kuperad terräng. Det finns många enskilda utfarter och anslutande gator/vägar
med dålig sikt, snäva radier och otydlighet. En del av de busshållplatser som finns längs vägen är
undermåliga och innebär risk för trafiksäkerheten och bussfickor kan vara både smala och korta.
B5 - Trafik stör i boendemiljöer. Tung trafik på väg 180 kommer via Göteborgsvägen (1757) som
”smygtrafik”. Trafiken passerar väster om Borås, genom Sjömarken, istället för att köra genom Borås
via väg 41 och väg 180. Vägen är skyltad för tung trafik, trots att den är relativt smal och inte fullt ut
anpassad för den typen av trafik. Trafiken stör i boendemiljöer.
B6 - Bristande framkomlighet. I vägens ändar uppkommer köbildning, vilket leder till att både bil-,
lastbil- och kollektivtrafik kan bli stående. Framkomlighetsproblematiken beror främst på två
anledningar, ökat antal trafikanter och brister i utformning och underhåll. Viss köbildning uppstår
även bakom långsamtgående fordon i backarna längs vägen.
B7 - Dålig hastighetsefterlevnad. Hastighetsefterlevnaden i stråket upplevs inte tillfredsställande, då
mätningar visat att snitthastigheten är högre än skyltad. Hastighetsnedsättning har genomförts sedan
tidigare studier, men utformningen på vägen tillåter fortfarande en högre hastighet – det finns en
diskrepans mellan den önskade hastigheten på vägen och vilken hastighet som genom utformningen
signaleras är godtagbart.
B8 - Barriärer för människor och djur. Stora vägar skapar barriärer för människor och djur. Barriärer
kan vara både fysiska och upplevda och en barriär påverkar val av färdväg. Detta påverkar gående,
cyklister och busstrafikanter i större utsträckning än bilister. Att minska barriärer kan ge dessa
trafikslag en genare väg, vilket är viktigt för gående och cyklister. Upplevda barriärer kan vara otrygga
miljöer eller starkt buller. Barriärer för djur kan vara stängsel eller att tät trafik skrämmer iväg djuren
och därmed hindrar dem från att passera vägen.
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6. Mål för åtgärderna
6.1. Koppling till nationella mål
Det övergripande transportpolitiska målet för den nationella transportpolitiken är enligt
riksdagsbeslut (Prop. 2008/09:93 ”Mål för framtidens resor och transporter”) ”att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och
näringslivet i hela landet”. Det övergripande målet stöds av två huvudmål; ett funktionsmål och ett
hänsynsmål:
Funktionsmålet syftar till att utifrån utformning, funktion och användning ge alla användare
av transportsystemet en grundläggande tillgänglighet, med god kvalitet och användbarhet.
Transportsystemet ska vara jämställt och ska samtidigt bidra till utvecklingskraft i hela landet.
Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för person- och godstransporter.
Hänsynsmålet innebär att utifrån utformning, funktion och användning ska
transportsystemet anpassas så att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, samt bidra till att
miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö,
klimat och hälsa. En precisering för klimat är exempelvis: ”Begränsad klimatpåverkan nås
genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila
bränslen.”
Sveriges långsiktiga klimatmål är att senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av
växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp (negativa utsläpp innebär att
koldioxid avlägsnas från atmosfären permanent). Utsläpp av växthusgaser från transporter svarar för
en tredjedel av Sveriges totala utsläpp, och målet är att utsläppen från transporter ska minska med
minst 70 procent till 2030 jämfört 2010. Utsläppen från transporter har hittills minskat med 20
procent jämfört med 2010.
För trafiksäkerhet finns nollvisionen och halveringsmålet. Nollvisionen beslutades av riksdagen
1997 och innebär att ingen människa ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. Det ska vara
säkert att resa, oavsett trafikslag. Under 2009 beslutade riksdagen om ett nytt etappmål för
trafiksäkerheten på väg, vilket går under namnet halveringsmålet. Halveringsmålet är ett mätbart mål
och innebär att en halvering av antalet dödade i trafiken ska halveras till från år 2007 till 2020.
Regeringen har fattat beslut om nytt halveringsmål och detta innebär att antalet omkomna i
vägtrafiken ska ha minskat till max 133 år 2030.
Mål om en ökad andel gång-, cykel- och kollektivtrafik. Under 2018 införde regeringen en
strategi för levande städer. Strategin innebar nya etappmål för hållbar stadsutveckling och en del av
strategin innebär att främja gång, cykling och kollektivtrafik framför personbilstrafik och att
hänsynstagande till detta ska tas vid den framtida planeringen av städer. Målet går ut på att andelen
persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent år 2025,
uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen för gång-, cykel- och
kollektivtrafik.
Mål om ökad fysisk aktivitet. Riksdagens transportpolitiska mål anger att transportsystemets
utformning, funktion och användning ska ”bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa”
(Näringsdepartementet 2009). Idag är det endast en liten andel av den vuxna befolkningen som
uppnår att vara fysiskt aktiva minst 30 minuter varje dag i aktivitetsperioder som varar 10 minuter
eller mer. Att ge förutsättningar för fysiskt aktiva transporter kan stads- och trafikplanering bidra till
att fler går och cyklar och därigenom uppnår gynnsamma nivåer av hälsofrämjande fysisk aktivitet.
Trafikverket har tagit fram Riktlinje landskap (TDOK 2015:0323) och riktlinjen befäster
Trafikverkets förhållningssätt till statliga vägar för att landskapets värden och funktioner kan
bibehållas och utvecklas. Målet med riktlinjen är att infrastrukturen ska leva upp till de lagkrav som
uttrycks i bland annat miljöbalken, kulturmiljölagen och väglagen. Riktlinjen bidrar också till ett
enhetligt arbetssätt, som skapar nödvändiga förutsättningar för landskapsanpassad infrastruktur.
Riktlinje landskap sätter krav för naturmiljö och säger bland annat att säkra passagemöjligheter för
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djur ska finnas för att motverka barriäreffekter, att djur inte dödas och att minska antalet olyckor med
vilt.

6.2. Viktiga regionala och lokala mål i sammanhanget
I regionen finns flera styrande dokument för utvecklingen vilka bedöms ha betydelse för
åtgärdsvalsstudien.
Vision Västra Götaland - Det goda livet antogs av regionfullmäktige våren 2005 och formulerar
regionens vision för framtiden. Enligt visionen ska regionen vara ett internationellt transportnav,
infrastrukturen ska vara hållbar och konkurrenskraftig och regionen ska ha ett konkurrenskraftigt
utbud av kollektivtrafik.
I det regionala utvecklingsprogrammet för regionalt tillväxtarbete Västra Götaland 2020 (VG2020)
konkretiseras visionen. Västra Götaland ska vara en region för alla och den ska utvecklas till en
ledande kunskapsregion som tar globalt ansvar. Regionen ska vara en region som syns och engagerar.
I dokumentet beskrivs att regionen ska investera i transportinfrastruktur som driver regional och
nationell utveckling, bygga ut en föredömlig kollektivtrafik, stödja hållbar utveckling samt göra
regionen till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspelet mellan stad och land.
Som övergripande styrdokument för kollektivtrafikens utveckling finns Trafikförsörjningsprogram
Västra Götaland. Huvudmålet i programmet är att ”Andelen hållbara resor ökar i hela Västra
Götaland, och kollektivtrafikresandet fördubblas, för en attraktiv och konkurrenskraftig region”.
Mellan Borås och Alingsås finns ett av många utpekade prioriterade kollektivtrafikstråk, vilket innebär
att det ska utgöra stommen för all övrig trafikplanering och präglas av långsiktighet. Programmet
revideras vart fjärde år.
Målsättningen för dokumentet Strategi för ökad cykling i Västra Götaland att skapa förutsättningar
för ökad och säker cykling. Cykelstrategin ska fungera som ett stöd för Västra Götalandsregionen och
Trafikverket i arbetet med att prioritera, planera och bygga ut cykelvägnätet i länet. Strategin föreslår
att i första hand prioritera vardagscyklande till målpunkter, såsom till arbetsplatser, skolor,
kollektivtrafikknutpunkter och fritidsanläggningar. I andra hand ska insatser som knyter samman
”felande länkar” i befintligt cykelvägnät och rekreations- och turistcykling prioriteras. Strategin är från
januari 2016.
Syftet med Godstransportstrategi för Västra Götaland är att fortsätta utveckla regionen som en
hållbar transport- och logistikregion med hög kvalitet, både nationellt och internationellt. Genom en
aktiv samverkan mellan näringslivets aktörer, offentlig sektor samt forskning och utveckling är tanken
att strategin ska bidra till att transport- och logistiksektorn vidareutvecklas som ett av regionens
styrkeområden och samtidigt stödja regionens näringsliv samt svensk utrikeshandel i stort.
Lokala mål:
Under 2012 antogs Borås 2025 – Vision och strategi, där den övergripande visionen fördjupas i sju
strategiska målområden. Framförallt två av de sju målen i strategidokumentet har betydelse för mål
till denna studie. Det ena är mål 6: ”Goda resvanor och attraktiva kommunikationer” och det andra är
mål 7: ”Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt”.
Alingsås vision- och målarbete presenteras i Vision 2040 Alingsås (antogs 2018). Där presenterar
Alingsås fem prioriterade mål där framförallt två av dem är aktuella för denna studie: Omställning
(goda livsmiljöer genom en långsiktigt hållbar utveckling) och Vackra miljöer (utveckling genom ett
hållbart samhällsbyggande med bevarad natur och kulturmiljö).
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6.3. Mål för studien
I denna åtgärdsvalsstudie ligger fokus på väg 180 mellan Alingsås och Borås. Mål för studien har tagits
fram utifrån stråkets funktion och brister tillsammans med de nationella, regionala och lokal målen.
En god grund för mål för denna studie lades i de tidigare åtgärdsvalsstudierna för Borås och stråket
mellan Borås och Alingsås/Trollhättan. Studiens mål är framtagna tillsammans med aktuella
intressenter och aktörer för stråket, i grupparbeten och diskussioner under workshop. Studiens mål är
uppdelade i åtta olika mål och svarar i stort mot bristerna B1-B8, dock kan en brist möta flera mål eller
vice versa. Studiens mål är:
M1 - Ökad trygghet för oskyddade trafikanter. I stråket samsas olika transportslag, men de
oskyddade trafikanterna använder stråket främst i och i närheten av tätorterna. Vägens utformning
ska både uppmuntra till och tillåta dessa trafikanter att röra sig i stråket, tryggt såväl som säkert.
M2 - Öka färdmedelsandelar för kollektivtrafik, cyklande och gående. De transportpolitiska
målen såväl som de regionala och lokala målen strävar efter att öka färdmedelsandelar för
kollektivtrafik, cyklande och gående. Det nationella målet för persontransporter med kollektivtrafik,
cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent år 2025, uttryckt i personkilometer. Andelen
trafikanter som väljer bil framför kollektivtrafik, cykel eller gång är inte tillräcklig med tanke på den
förväntade befolkningsökningen, både i kommunerna och bostadsområden nära väg 180.
M3 - Minskad risk för viltolyckor. Ett antal delsträckor på väg 180 mellan Alingsås och Borås är
överrepresenterade i viltolycksstatistiken, där bör riktade åtgärder prioriteras samtidigt som övriga
delsträckor ska ha ett fortsatt lågt antal viltolyckor.
M4 - Ökad trafiksäkerhet för alla trafikslag. Vägens utformning innebär låg trafiksäkerhet på
flertalet platser, exempelvis på grund av dålig sikt, snäva radier och otydlighet för trafikanterna.
Nollvisionen från 1997 innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, olycksstatistiken
för längs väg 180 mellan Alingsås och Borås visar att 32 allvarliga olyckor och 2 dödsolyckor skett
2010-2019.
M5 - Trafikens störningar i närmiljön ska minimeras. Trafikens störningar i närmiljön ska
minimeras och trafiken ska ledas längs vägar vars utformning tillåter det, detta gäller även
godstrafiken.
M6 - Restidspåverkan på grund av trängsel och dålig framkomlighet ska minimeras. Vid
en del platser i stråket sker köbildning som beror på att långsamtgående fordon inte kan köras om, att
tung trafik har problem att ta sig upp för branta delar av vägen under vintertid eller vägens utformning
vid korsningar och utfarter. Alla trafikslag, inte minst kollektivtrafik, kan få kortare restider om
lösning hittas till dessa brister.
M7 - Ökad hastighetsefterlevnad. Hastighetsmätningar har visat att en högre snitthastighet än
skyltad hastighet hålls vid flera mätpunkter. Vägens utformning ska stötta vägens funktion samtidigt
som en hög trafiksäkerhet uppnås för både fauna och alla trafikanter.
M8 - Minskade barriärer för människor och djur. Stora vägar skapar barriärer för människor
och djur. Barriärer kan vara både fysiska och upplevda och en barriär påverkar val av färdväg. Detta
påverkar gående, cyklister och busstrafikanter i större utsträckning än bilister. Att minska barriärer
kan ge dessa trafikslag en genare väg, vilket är viktigt för gående och cyklister. Upplevda barriärer kan
vara otrygga miljöer eller starkt buller. Riktlinje landskap säger bland annat att säkra
passagemöjligheter för djur ska finnas för att motverka barriäreffekter, att djur inte dödas och att
minska antalet olyckor med vilt.
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7. Alternativa lösningar
Utifrån brister, mål och funktion har åtgärder identifierats, många av dessa kommer från tidigare
studier och har bedömningar sedan innan. Några har fördjupats inom ramen för denna studie. Därtill
har nya åtgärder föreslagits (i workshop och webbformulär, se kapitel 1.3). Åtgärder som är relevanta
för stråket kommer i detta kapitel redovisas med beskrivning, mål- och bristuppfyllelse, bedömning av
effekter, nyttor, kostnad och tidsperspektiv för ett genomförande.
Slutligen i kapitlet sammanställs de redovisade åtgärderna och ett urval presenteras på vilka som
bedöms aktuella att rekommendera för genomförande.
Fyrstegsprincipen
Fyrstegsprincipen är en princip för hushållning med resurser – både skattepengar och naturresurser.
I styrande dokument är Riksdagen tydlig med att påpeka att vi i första hand ska använda, vårda och
effektivisera den infrastruktur vi redan har. Fyrstegsprincipen innebär att möjliga förbättringar i
transportsystemet ska prövas stegvis. Åtgärder ur de lägsta stegen är mest resurs- och
kostnadseffektiva och ska därför prioriteras för att lösa identifierade problem. Först i sista hand ska
om- eller nybyggnad av infrastruktur väljas.
Värt att notera är att en åtgärd i ett av stegen ofta kan ge effekter i flera andra steg. Att exempelvis
bygga en cykelbana (steg 3 eller 4) kan sekundärt ge både effektivare utnyttjande av befintligt system
(steg 2) och förändra val av transportsätt (steg 1). Arbetet med transportsnål samhällsplanering och
effektivisering av transportsystemet måste pågå kontinuerligt. Många gånger omfattar den samlade
lösningen för ett problem åtgärder i flera steg i fyrstegsprincipen. Dessa kan samlas i åtgärdspaket, där
åtgärderna kan samverka och förstärka varandra – exempelvis åtgärder i steg 1 och steg 3.

Figur 20 Trafikverkets hushållningsstrategi fyrstegsprincipen.

1. Tänk om. Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka
behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.
Exempel på åtgärder: Lokaliseringar, markanvändning, skatter, avgifter, parkeringsavgifter,
subventioner, samverkan, digitala möten, information, marknadsföring, resplaner och program
och så vidare.
2. Optimera. Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt
utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.
Exempel på åtgärder: omfördelning av ytor, busskörfält, signalprioritering, ITS-lösningar
(ITS=Intelligenta transportsystem), hastighetsgräns, samordnad distribution, särskild drift, ökad
turtäthet, logistiklösningar, reseplanerare och så vidare.
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3. Bygg om. Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.
Exempel på åtgärder: förstärkningar, trimningsåtgärder, bärighetsåtgärder, breddning,
stigningsfält, ITS-lösningar, planskilda korsningar, cirkulationsplats, elmotorvägar, busskörfält
med mera
4. Bygg nytt. Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen.
Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.
Exempel på åtgärder: förbifart, ny motorväg, centrala kombiterminaler, BRT-lösningar (BRT=Bus
rapid transit) med mera.

7.1. Studerade åtgärder
Åtgärderna är grovt indelade i åtta olika kategorier och presenteras utifrån kategori. En åtgärd kan
dock ge effekt på många olika kategorier, alltför mycket vikt bör alltså inte läggas vid denna
presentationsordning av åtgärder. För varje åtgärd noteras den bedömda effekten, vilket steg i
fyrstegsprincipen den motsvarar, vilken brist åtgärden svara mot (och även mål då dessa korrelerar),
en bedömd kostnad enligt fyra nivåer, vilken nytta åtgärden ger och vilken instans som är ansvarig för
genomförande. En färgkodning i marginalen (se Tabell 5) anger om åtgärden rekommenderas för
vidare hantering, och i de fall åtgärden föreslås återfinns den i kapitel 8 med vidare rekommendation.
De åtgärder som studeras har sitt ursprung i såväl tidigare studier som nytillkomna i denna studie
alternativt en sammanslagning av flera tidigare föreslagna åtgärder. För en lista på ursprunget till
åtgärderna se Bilaga 1.
Tabell 5 Beskrivning av färgernas betydelse i åtgärdslistan nedan.

Färg

Betydelse
Nej, åtgärden föreslås ej.
Utvärdering av samhällsekonomisk lönsamhet pågår, åtgärden kanske förslås.
Ja, åtgärden föreslås och arbete pågår redan.
Ja, åtgärden föreslås. Åtgärden är ny eller förändrad jämfört med tidigare studier.
Ja, åtgärden föreslås. Åtgärden är oförändrad sedan tidigare studier.

De kostnadsnivåer som använts är följande:
•

Mycket låg: upp till 2 miljoner kr

•

Låg: 2 till 12 miljoner kronor

•

Medel: 12-25 miljoner kronor

•

Hög: 26-100 miljoner kronor

•

Mycket hög: över 100 miljoner kronor

Åtgärder med hög kostnad ska vara namngivna objekt i den regionala planen och namngivna objekt i
denna studie inte kommer hinna komma in i planen för 2022-2033/37.
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Administrativa åtgärder
1

Åtgärd: Se över gränser för väghållare
Beskrivning: Identifiera om gränser mellan väghållare (statligt resp kommunalt) borde
ändras för att skapa bättre möjligheter till effektiva åtgärder.
Steg i fyrstegsprincipen: 2
Svarar mot brist: 4,6
Bedömd kostnad: Mycket låg
Effekt: Kan underlätta åtgärder i kommunalt intresse.
Nytta: Indirekt, kan möjliggöra andra nyttor
Ansvarig för genomförande: Berörda väghållare, statlig och kommunal.
Prioritering: Hög
Tidsperspektiv för genomförande: kort 21-25
Föreslås åtgärden? JA Motiv: Enkel åtgärd, oberoende av utfall bra att genomföra. Ingen
specifik plats utpekad.

2

Åtgärd: Utveckla och marknadsför distansutbildningar vid högskolan i Borås.
Beskrivning: Ge mindre belastning på vägen genom färre resor.
Steg i fyrstegsprincipen: 1
Svarar mot brist: 2,6
Bedömd kostnad: Låg
Effekt: Ökar tillgänglighet, effektiviserar trafik
Nytta: Låg
Prioritering: Medel
Ansvarig för genomförande: Lärosäten
Tidsperspektiv för genomförande: Kort 21-25
Föreslås åtgärden? JA Motiv: Åtgärd som kan ge effekt till låg kostnad och är i linje med
mål om minskade resor.

3

Åtgärd: Utred förutsättningar för och effekterna av trängselskatt
Beskrivning: Som ett styrmedel för att hantera trängsel skulle en ordning likt den i Göteborg
kunna användas. Storleken på stad är dock mindre så andra åtgärder bör utvärderas först.
Steg i fyrstegsprincipen: 2
Svarar mot brist: 2, 4, 6
Bedömd kostnad: låg – mycket hög
Effekt: Trängselskatt leder till att det slentrianmässiga valet av bil ifrågasätts, vilket
effektiviserar trafiken, minskar trängseln i trafiksystemet och ökar framkomligheten. Det
stimulerar också en övergång till kollektivtrafik, samåkning och cykling. Intäkterna från
trängselskatten bör användas till bestående förbättringar i andra delar av transportsystemet,
såsom utbyggnad av cykelvägnätet och linjenätet för busstrafiken.
Nytta: Låg
Prioritering: Låg
Ansvarig för genomförande: Kommun
Tidsperspektiv för genomförande: Medel 26-29 för utredning
Föreslås åtgärden? NEJ Motiv: Stor strukturfråga som ligger långt bort i tiden och många
åtgärder som kan genomföras före det.
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4

Åtgärd: Se över funktionell vägklass där det finns problem med genomfartstrafik.
Beskrivning: I navigationssystemet styrs ruttval bland annat på kvaliteten på vägen, oftast
kallad funktionell vägklass. En översyn av dessa bör göras så att de önskade ruttningarna är det
som mest sannolikt väljs. Nuvarande funktionella vägklasser visas i Figur 21.
Konkret om exempelvis vägarna genom Sjömarken respektive väg 180 har tillräckligt stor
skillnad i klassning. Förslaget innebär att klassa om 1762 till klass 5.
Steg i fyrstegsprincipen: 2
Svarar mot brist: 5
Bedömd kostnad: Låg
Effekt: Navigeringsverktyg ger väg 180 som vägförslag istället för vägar som har högre
vägklass. Trafikflöde (genomfartstrafik) generellt kommer minska på vägar vars vägklass höjs.
Nytta: Medel
Prioritering: Hög
Ansvarig för genomförande: Trafikverket
Tidsperspektiv för genomförande: Kort 21-25
Föreslås åtgärden? JA Motiv: Enkel åtgärd, oberoende av utfall bra att genomföra.

Figur 21 Funktionella vägklasser för större vägar samt vägar med smittrafikproblem i Borås. Vägklasser
tillsammans med distans är viktiga faktorer för GPS:ers ruttval.

39

Effektiv trafik
5

Åtgärd: Inför grön våg på viktiga cykelvägar för arbetspendling.
Beskrivning: Grön våg innebär att cyklister ska hålla jämn fart med gröna lyspollare längs
cykelstråket för att garanteras grönt ljus vid nästa trafikljus. Grön våg finns bland annat i
danska Odense.
Steg i fyrstegsprincipen: 2
Svarar mot brist: 2
Bedömd kostnad: Låg
Effekt: Åtgärden innebär höjd attraktivitet för arbetspendling med cykel. Cyklingen synliggörs
i gaturummet. Åtgärden bedöms ha potential för överflyttning från bil till cykel för
arbetspendling.
Nytta: Låg
Prioritering: Låg
Ansvarig för genomförande: Borås stad
Tidsperspektiv för genomförande: Medel 26-29
Föreslås åtgärden? NEJ Motiv: Inga platser som den är relevant på längs stråket.

6

Åtgärd: Utveckla och marknadsför samåkning på högskolan i Borås.
Beskrivning: Färre fordon på vägen om samåkning sker.
Steg i fyrstegsprincipen: 2
Svarar mot brist: 2 ,6
Bedömd kostnad: Låg
Effekt: Ökar tillgänglighet, effektiviserar trafik
Nytta: Låg
Prioritering: Medel
Ansvarig för genomförande: Lärosäten
Tidsperspektiv för genomförande: Medel 26-29
Föreslås åtgärden? JA Motiv: Bra åtgärd i linje med mål om hållbart resande.
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Fauna
7

Åtgärd: Viltåtgärder på medellång sikt
Beskrivning: Viltåtgärder i form av viltstängsel, färister, faunapassage i plan och/eller aktiv
viltvarning vid faunapassage i plan. Behöver föregås av en fördjupad effektstudie av viltrörelser
i området i syfte att minska risker för olyckor på väg 180. Åtgärden innebär åtgärder i olika
omfattning och varierande geografiskt läge, se indelning nedan samt Figur 22.
A. Viltstängsel Hulabäck-Ekås, ca 26 km, med färister eller grindar för anslutande vägar och
ca 7 faunapassager i plan.
B. Viltstängsel Hulabäck-Astazero, ca 18 km, med färister eller grindar för anslutande vägar
och ca 5 faunapassager i plan. Färister och passager schablonmässigt beräknade.
C. Kompletterande stängsel, färister, varningsskyltar samt siktröjning vid Astazero. Hotspot
för viltolyckor verkar ha uppkommit i samband med etablering av anläggningen 2014.
D. Aktivt viltvarningssystem vid faunapassager i plan, men utan kompletterande viltstängsel.
Det finns många olika varianter av viltvarningssystem, där ett exempel innebär att
fordonets strålkastare aktiverar varningssignaler som skrämmer bort hjortvilt från
vägområdet före det att fordonet ankommer. Systemet sätts på utsida de konventionella
vägkantstolparna eller på egna stolpar.
E. Faunapassager i plan med viltvarningssystem med detektorer (se exempel i Figur 23).
Detektorer upptäcker när djur rör sig i passagen och varnar trafikanter. Viltstängsel som
leder viltet till passagen samt röjning av vegetation i passagen är en förutsättning för god
funktion. Vid passage bör hastighetsgräns inte överskrida 70 km/h.
Steg i fyrstegsprincipen: 3
Svarar mot brist: 3, 4, 8
Bedömd kostnad: Medel-mycket hög; A: 150 mnkr, B: 100 mnkr, C: 15 mnkr, D: 4 mnkr och
E: 10 mnkr.
Effekt: Kan minska antalet olyckor med vilt.
A och B: Effekten behöver vägas mot åtgärdens stora omfattning.
D: Effekten blir troligen mest bättre uppmärksamhet, vilket kan leda till för att hindra
incidenter. Gör föraren mer uppmärksam.
E: Ger endast effekt i kombination med viltstängsel.
Nytta: låg-medel
Prioritering: låg-hög
Ansvarig för genomförande: Trafikverket
Tidsperspektiv för genomförande: Medel 26-29
Föreslås åtgärden? JA, men endast C Motiv: C och D är till synes kostnadseffektiva
åtgärder, men D saknar dokumenterad effekt. A och B föreslås ej då åtgärden är kostsam och
inte motiveras av trafikflöden och olycksstatistik. E föreslås ej då denna måste utföras i
kombination med viltstängsel.
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Figur 22 Åtgärd 7a-e.

Figur 23 Exempel på faunapassage i plan som kan kombineras med viltvarningssystem (som åtgärd 7e),
en 20 m bred öppning i viltstängslet. (Bildkälla: Trafikverket, 2017)
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8

Åtgärd: Viltåtgärder på kort sikt
Beskrivning: Viltåtgärder i form av borttagande av befintligt viltstängsel, ITS-information
och/eller varningsskyltar vid sträckor och stängselslut. Åtgärden innebär viltåtgärder i olika
omfattning och varierande geografiskt läge, se indelning nedan samt Figur 24.
A. Inga viltstängsel, dvs borttagning av befintligt viltstängsel söder om Alingsås.
B. ITS informationsskyltar om tid för höjd risk för viltolyckor, klockslag och säsong.
C. Varningsskyltar vissa sträckor och vid stängselslut.
Steg i fyrstegsprincipen: 2-3
Svarar mot brist: 3, 4
Bedömd kostnad: låg; A: 2 mnkr, B: 700 tkr, C: 40 tkr.
Effekt: Kan minska antalet olyckor.
A. Samma förutsättningar i hela stråket kan ge en ökad uppmärksamhet.
B. Gör föraren mer uppmärksam vid platser och tillfällen då risk för viltolyckor är hög, och
eftersom skyltningen varierar över tid och säsong kan den ge högre effekt än skyltning som
står året runt. Även förare som kör sträckan ofta kommer att i högre grad uppmärksamma
ITS-skyltning.
C. Gör föraren mer uppmärksam vid platser där risk för viltolyckor är hög, men effekten kan
avta hos förare som använder vägen ofta.
Nytta: låg-medel
Prioritering: låg-medel
Ansvarig för genomförande: Trafikverket
Tidsperspektiv för genomförande: Kort 21-25
Föreslås åtgärden? JA, B Motiv: B bedöms ge högst effekt av de föreslagna, men är även
den mest kostsamma. Effekt för A är odokumenterad, och därmed kan ej kostnad motiveras.
Effekt för C bedöms låg då vägen brukas av stor andel pendlare (vaneförare).
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Figur 24 Åtgärd 8a-c.
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Framkomlighet
9

Åtgärd: Ny sträckning av väg 180 Sandhult-Borås (Viared)
Beskrivning: En åtgärd som funnits med i kommunens infrastrukturplaner sedan lång tid
tillbaka är att bygga väg 180 i en ny sträckning mellan Viaredsmotet och strax norr om
Sandhult. Standard med rikthastighet 80 km/h som väg med stigningsfält, för att hantera
stigningar och långsamtgående trafik. Se vidare fördjupning i kapitel 7.2
Steg i fyrstegsprincipen: 4
Svarar mot brist: 4, 5 ,6
Bedömd kostnad: mycket hög
Effekt: Stor effekt på befintlig väg. Överflyttning på 2/3 av prognostiserad trafik för 2040
liksom överflyttning från Sjömarkens "smittrafik". Se även avsnitt 7.2.
Nytta: hög
Prioritering: hög
Ansvarig för genomförande: Trafikverket
Tidsperspektiv för genomförande: Lång 29Föreslås åtgärden? Resultat av samhällsekonomisk bedömning inväntas. Motiv: Åtgärd
som ger stora effekter för trafikflöden och framkomlighet samt avlastar befintlig väg och
boendemiljöer från störningar. Leder mot att uppnå långsiktiga mål. Kostnadseffektivitet
samt samhällsekonomi avgörande parametrar.

10

Åtgärd: Bryt ut och genomför en separat översyn av Alingsås och dess passerande vägnät.
Beskrivning: Mycket lokaltrafik på statlig väg. Inspirerat av arbetet med Noden Borås så
har ett liknande behov setts för Alingsås med större grepp på trafiken på såväl statligt som
kommunalt vägnät och kapaciteten i korsningar.
Steg i fyrstegsprincipen: 1
Svarar mot brist: 4, 6
Bedömd kostnad: låg
Effekt: Bra kunskapsunderlag och tar samlande grepp likt noden Borås.
Nytta: indirekt
Prioritering: låg
Ansvarig för genomförande: Trafikverket och Alingsås kommun
Tidsperspektiv för genomförande: Kort 21-25
Föreslås åtgärden? JA Motiv: Bra att få en samlande bild över behoven i tätortens vägnät
och utvecklingen över tid kopplat till bland annat planerad utveckling.

11

Åtgärd: Bättre vinterväghållning på väg 180, främst backar vid Hedared och Götsered.
Beskrivning: Översyn av hur vinterplanen är utformad och prioriterad.
Steg i fyrstegsprincipen: 2
Svarar mot brist: 4, 6
Bedömd kostnad: låg
Effekt: Något bättre framkomlighet och högre trafiksäkerhet, men endast vid kraftigt snöfall
då ingen skillnad skulle uppnås gällande halkbekämpning vid ändrad prioritering hos
underhåll.
Nytta: låg
Prioritering: låg
Ansvarig för genomförande: Trafikverket
Tidsperspektiv för genomförande: Medel 26-29
Föreslås åtgärden? NEJ Motiv: Effekten relativt liten och medel ur driftbudgeten behöver
prioriteras.
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12

Åtgärd: Bygg en planskild korsning vid Götaplan i Alingsås.
Beskrivning: Kapacitetsavlastande för korsningspunkten.
Steg i fyrstegsprincipen: 4
Svarar mot brist: 4,6
Bedömd kostnad: mycket hög
Effekt: Bättre framkomlighet och högre trafiksäkerhet.
Nytta: medel
Prioritering: låg
Ansvarig för genomförande: Trafikverket
Tidsperspektiv för genomförande: lång 29Föreslås åtgärden? NEJ Motiv: Avfärdad i ÅVS E20 Alingsås där istället andra åtgärder
föreslogs då denna bedömdes som för dyr i förhållande till nyttan.

13

Åtgärd: Åtgärder för framkomlighet och kapacitetshöjande åtgärder på sträckan FjällgatanByttorps vägport med fokus på kollektivtrafik och gång/cykel.
Beskrivning: Utredning i syfte att ta fram förslag på kapacitetshöjande åtgärder för
sträckan, inklusive in/utfart och hållplats Vägporten, med fokus på åtgärder som förbättrar
framkomlighet på väg 180 och för kollektivtrafiken. Se Figur 25.
Steg i fyrstegsprincipen: 1-3
Svarar mot brist: 2, 4, 6
Bedömd kostnad: låg-hög
Effekt: Innebär avlastning från närområde och boendeområde från den trafik som i nuläget
väljer andra vägar än väg 180. Åtgärden förbättrar busstrafikens framkomlighet under
rusningstrafik, vilket skapar förutsättningar för att restiderna och tidtabellerna kan hållas.
Därmed ökar bussarnas pålitlighet.
Nytta: medel
Prioritering: låg
Ansvarig för genomförande: Borås stad
Tidsperspektiv för genomförande: medel 26-29
Föreslås åtgärden? JA Motiv: Åtgärderna ska fokuseras på gång, cykel och kollektivtrafik
och integreras i pågående arbeten med exempelvis cykelplan.

14

Åtgärd: Utredning kapacitetshöjande åtgärder Byttorpsrondellen, fokus kollektivtrafik och
gång/cykel.
Beskrivning: Genomföra en utredning i syfte att ta fram förslag på kapacitetshöjande
åtgärder för cirkulationsplats, med fokus på åtgärder som förbättrar framkomlighet på väg
180 för kollektivtrafiken. Se Figur 25.
Steg i fyrstegsprincipen: 2
Svarar mot brist: 4, 5, 6
Bedömd kostnad: låg
Effekt: Innebär avlastning från närområde och boendeområde från den trafik som i nuläget
väljer andra vägar än väg 180.
Nytta: indirekt till medel
Prioritering: låg
Ansvarig för genomförande: Borås stad
Tidsperspektiv för genomförande: kort 21-25 för utredning, medel 26-29 för
genomförande.
Föreslås åtgärden? JA Motiv: Bra att få en tydligare bild kring problem och möjligheter.
Sedan får utredningen visa vilka eventuella åtgärder som blir aktuella.
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15

Åtgärd: Ombyggnad korsningen Fjällgatan/väg 180, utsvängningsfält söderut.
Beskrivning: Helhetsgrepp på korsningen inkl att räta upp Hästhagsgatan. Eventuellt göra
cirkulationsplats på längre sikt. Se Figur 25.
Steg i fyrstegsprincipen: 3
Svarar mot brist: 1, 2, 4, 6
Bedömd kostnad: hög
Effekt: Attraktivare stadsbusslinje 2, löser köbildning ut mot väg 180. Trafiksäkerhet för
oskyddade trafikanter.
Nytta: medel
Prioritering: medel
Ansvarig för genomförande: Borås stad
Tidsperspektiv för genomförande: kort 21-25 för utredning, medel 26-29 för
genomförande.
Föreslås åtgärden? JA, men den är pågående Motiv: Åtgärden är under genomförande av
Borås stad.

Figur 25 Åtgärderna 13-15. Dessa skulle kunna genomföras samlat för att få ett helhetsgrepp där stadens
intressen och målbilder bejakas. Särskilt fokus på kollektivtrafik och oskyddade trafikanter för högre
marknadsandelar exempelvis.
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Gods/tung trafik
16

Åtgärd: Anläggande av stigningskörfält i kraftigare backar.
Beskrivning: Godstransporter är beroende av framkomlighet för att vara effektiv. Ett samlat
grepp på godstransporternas behov har potential att minska belastningen på
transportsystemet. (Se Figur 26). Åtgärden möjliggör att dessa transporter kan omköras när de
kör sakta i stigningarna på sträckan. Bör prioriteras inbördes utifrån bedömd nytta och behov.
Stigningsfält totalt ca 10,5 km:
A. norrgående mellan Fjällgatan och Musikvägen, ca 1,3 km
B. norrgående mellan strax norr om Bredaredsvägen genom kurva med förbud mot
omkörning och fram till strax söder om Götsered, ca 2 km
C. norrgående mellan ca 200 m norr om Götsered fram till krönet norr om infarten till
Slättaryd i höjd med busshållplatsen Thå, ca 900 m
D. södergående mellan Sandhult (busshållplats Plåtslageriet) fram till krönet norr om
infarten till Slättaryd i höjd med busshållplatsen Thå, ca 900 m
E. södergående från hållplats Börshultsvägen, ca 900 m
F. södergående från hållplats Näsvägen, ca 900 m
G. södergående från Hedareds idrottsplats/bygdegård, ca 900 m
H. norrgående från strax norr om Hedareds idrottsplats/bygdegård, ca 900 m
I. norrgående från kommungräns Borås/Bollebygd, ca 900 m
J. södergående från ca 200 m söder om Busshållplats Högbråten till ca 200 m norr om
Ljurhallavägen, ca 900 m
Steg i fyrstegsprincipen: 3
Svarar mot brist: 4, 6
Bedömd kostnad: hög, A: 20 mnkr, B: 24 mnkr, C-I 11 mnkr/styck, J: 12 mnkr.
Effekt: Utifrån vetskapen om vilka stråk det är önskvärt att godstransporterna nyttjar kan
transportnätet bättre anpassas till användningen. Andra vägar kan omvandlas för att bättre
anpassas till andra trafikslag, såsom gående och cyklister, och/eller få ett jämnare trafikflöde.
Åtgärden bidrar till att infrastrukturen blir mer ändamålsenlig för fler transportslag.
Nytta: medel
Prioritering: hög
Ansvarig för genomförande: Trafikverket
Tidsperspektiv för genomförande: lång 29Föreslås åtgärden? JA, men endast G, H och I Motiv: Bra åtgärd för att förbättra
framkomligheten utan att attrahera mer trafik. Åtgärden prioriteras för delen väster om
Sandhult, område där åtgärd 9 ny väg inte ersätter. Prioritering inbördes är G-H-I.
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Figur 26 Tio sträckor där stigningsfält bedöms vara effektivt för att öka framkomligheten. Se åtgärd 16.

17

Åtgärd: Utred val av godstransportstråk i nordvästra Sjuhärad, väg 180 eller väg 42.
Beskrivning: Godstransporter är beroende av framkomlighet för att vara effektiv. Ett samlat
grepp på godstransporternas behov har potential att minska belastningen på
transportsystemet.
Steg i fyrstegsprincipen: 1
Svarar mot brist: 5
Bedömd kostnad: låg
Effekt: Utifrån vetskapen om vilka stråk det är önskvärt att godstransporterna nyttjar kan
transportnätet bättre anpassas till användningen. Andra vägar kan omvandlas för att bättre
anpassas till andra trafikslag, såsom gående och cyklister, och/eller få ett jämnare trafikflöde.
Åtgärden bidrar till att infrastrukturen blir mer ändamålsenlig för fler transportslag.
Nytta: låg
Prioritering: låg
Ansvarig för genomförande: VGR
Tidsperspektiv för genomförande: kort 21-25
Föreslås åtgärden? JA Motiv: Bra att ha en bild av vilka stråk som ska vara primära
godsstråk så åtgärder kan prioriteras.
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18

Åtgärd: Styr om godstrafik med förbud på vissa vägar.
Beskrivning: Begränsa eller helt förbjuda godstrafik (genomfart) på vissa vägar. (Tidsmässig
styrning eller förbud.) Välja ut att styra trafik via Symfonigatan istället för genom Sjömarken
eller Fjällgatan från Viaredsområdet.
Steg i fyrstegsprincipen: 2
Svarar mot brist: 5
Bedömd kostnad: låg
Genomförbarhet: Är ej genomförbar genom Sjömarken då statlig väg i regel inte får förbjuda
specifik trafik såvida det inte avser tex maxhöjd i tunnel eller motsv. Är dock möjligt med
förbud på kommunal väg (Fjällgatan har det tex redan).
Effekt: Minskad tung trafik på vissa vägar och färre konflikter.
Nytta: medel
Prioritering: låg
Ansvarig för genomförande: Trafikverket och Borås stad
Tidsperspektiv för genomförande: Kort 21-25 om den kan genomföras
Föreslås åtgärden? NEJ Motiv: Enbart möjlig på kommunala vägar, där är det infört i den
omfattning som bedöms möjlig sett till hur det skulle påverka kapaciteten på andra vägar
istället. Konkret så rör det då exempelvis att Göteborgsvägen inte skulle klara så mycket trafik
som skulle alstras. Åtgärden skulle vara möjlig om kommunen tog över väghållarskap för vägar
som är statliga i nuläget.

Hastighet
19

Åtgärd: Mätning av hastighetsefterlevnad.
Beskrivning: Bättre underlag för hur hastighetsefterlevnad är och utvecklas. Särskild
bevakning på vägen närmast Alingsås som sänkts till 80 km/h nyligen om den sänkningen fått
effekt.
Steg i fyrstegsprincipen: 2
Svarar mot brist: 4, 7
Bedömd kostnad: låg
Effekt: Ökad trafiksäkerhet
Nytta: indirekt
Prioritering: medel
Ansvarig för genomförande: Trafikverket
Tidsperspektiv för genomförande: kort 21-25
Föreslås åtgärden? JA, men den är pågående Motiv: Kontinuerlig mätning sker.
Uppföljande trafik- och hastighetsmätning har utförts på sträcka med nyligen sänkt
hastighetsbegränsning (söder om Alingsås), se 4.8, hastighetsefterlevnad.

20

Åtgärd: Automatisk trafiksäkerhetskamera (ATK) vid tätortspassager.
Beskrivning: Skulle placeras vid tätorter eller andra känsliga punkter, men trafikmängden är
låg.
Steg i fyrstegsprincipen: 2
Svarar mot brist: 4, 7, 8
Bedömd kostnad: hög
Effekt: Ökad trafiksäkerhet
Nytta: låg
Prioritering: låg
Ansvarig för genomförande: Trafikverket
Tidsperspektiv för genomförande: medel 26-29
Föreslås åtgärden? NEJ Motiv: ATK införs där risken för dödsolyckor är hög och någon
sådan plats finns inte på aktuella vägsträckan. Andra åtgärder prioriteras.
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21

Åtgärd: Hastighetsöversyn i stråket. Även säkring av rätt hastighet i tätorter med 50/40.
Beskrivning: En väg som utformningsmässigt speglar den hastighetsgräns den har får bättre
efterlevnad då man inte inbjuds till högre tempo.
Steg i fyrstegsprincipen: 1
Svarar mot brist: 2, 4, 7, 8
Bedömd kostnad: låg
Effekt: Ökad trafiksäkerhet
Nytta: medel
Prioritering: medel
Ansvarig för genomförande: Trafikverket
Tidsperspektiv för genomförande: medel 26-29
Föreslås åtgärden? NEJ Motiv: Nyligen genomförd

Kollektivtrafik
22

Åtgärd: Anpassning av utbud och linjesträckning för skolbarn och arbetspendling.
Beskrivning: Komplex åtgärd som kräver koordinering mellan många parter. Bättre
spridning på resandet ger lägre belastning i peak.
Steg i fyrstegsprincipen: 2
Svarar mot brist: 2
Bedömd kostnad: medel
Effekt: Gynnar bussresande
Nytta: medel
Prioritering: låg
Ansvarig för genomförande: Västtrafik
Tidsperspektiv för genomförande: medel 26-29
Föreslås åtgärden? NEJ Motiv: Anpassning sker kontinuerligt och i nuläget bedöms
utbudet vara anpassat. Andra åtgärder prioriteras högre.

23

Åtgärd: Marknadsföring av kollektivtrafiken.
Beskrivning: Synliggöra kollektivtrafiken som möjligt alternativ genom riktade kampanjer
till målgrupper.
Steg i fyrstegsprincipen: 1
Svarar mot brist: 2
Bedömd kostnad: låg
Effekt: Gynnar bussresande
Nytta: låg
Prioritering: medel
Ansvarig för genomförande: Västtrafik
Tidsperspektiv för genomförande: kort 21-25
Föreslås åtgärden? JA, men den är pågående Motiv: Ett kontinuerligt arbete sker.

24

Åtgärd: Öka busstrafikens attraktivitet mellan Borås och Alingsås.
Beskrivning: Vägen mellan Alingsås och Borås är viktig eftersom många pendlar mellan
orterna. Genom att genomföra åtgärder som underlättar för bussens framkomlighet kan
attraktiviteten öka.
Steg i fyrstegsprincipen: 2
Svarar mot brist: 2
Bedömd kostnad: hög
Effekt: Åtgärden förbättrar möjligheterna för att fler ska välja kollektivtrafik framför bil, vilket
avlastar väg 180. För att öka åtgärdens effektivitet bör den kompletteras med åtgärder som gör
bilen mindre attraktiv, exempelvis begränsad tillgång till parkeringsplatser och höjda avgifter
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för parkering i städerna. När bilister väljer kollektivtrafik i stället ökar kundunderlaget för
kollektivtrafiken, vilket är en förutsättning för ökad turtäthet.
Nytta: medel
Prioritering: medel
Ansvarig för genomförande: Trafikverket
Tidsperspektiv för genomförande: medel 26-29
Föreslås åtgärden? NEJ Motiv: Attraktiviteten ökas mer med bättre framkomlighet,
utbudet är av god standard. Andra åtgärder föreslås således prioriteras högre.
25

Åtgärd: ITS-stöd (och belysning samt reflex) för att varna då någon står vid hållplats.
Beskrivning: Ökad synbarhet för förare och ökad trygghet för väntande resenär. Åtgärd kan
vara enkel i form av belysning som tänds då det detekteras en resenär. Möjlig att göra med
solcell och batteri.
Steg i fyrstegsprincipen: 2
Svarar mot brist: 2
Bedömd kostnad: medel
Effekt: Gynnar bussresande
Nytta: låg
Prioritering: låg
Ansvarig för genomförande: Västtrafik
Tidsperspektiv för genomförande: medel 26-29
Föreslås åtgärden? JA Motiv: Bra trafiksäkerhetsåtgärd som är kostnadseffektiv.

26

Åtgärd: Bygg anslutande gångbana, och i förekommande fall cykelbana, till busshållplatser
med fler än 10 påstigande/dag.
Beskrivning: Aktuella hållplatser får rådgöras med Västtrafik. Aktuell statistik behövs och
kan tas fram först då resande återgått till mer normalt resande efter pandemin.
Steg i fyrstegsprincipen: 3
Svarar mot brist: 1, 2
Bedömd kostnad: medel
Effekt: Gynnar bussresande
Nytta: medel
Prioritering: medel
Ansvarig för genomförande: Trafikverket
Tidsperspektiv för genomförande: medel 26-29
Föreslås åtgärden? JA Motiv: Bra trafiksäkerhetsåtgärd. Invänta återgång i resandet efter
covid-19 innan prioritering görs.
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27

Åtgärd: Anlägga pendelparkeringsplatser vid busshållplatser med potential.
Beskrivning: Bör införas vid prioriterade hållplatser, t ex Hedared och Lygnared. Även
möjligen korsning 180/Närsbovägen. Se Figur 27
Steg i fyrstegsprincipen: 3
Svarar mot brist: 2, 4
Bedömd kostnad: hög
Effekt: Effekt på systemnivå. Gynnar kollektivtrafik. Leder till färre bilar i tätorter och läger
trafikarbete totalt.
Nytta: medel
Prioritering: låg
Ansvarig för genomförande: Trafikverket
Tidsperspektiv för genomförande: Kort 21-25 (beroende på markåtkomst)
Föreslås åtgärden? JA Motiv: Bra åtgärd för att uppnå färre bilresor och ändå erbjuda
tillgänglighet.

28

Åtgärd: Hållplatsåtgärder
Beskrivning: Bättre anpassade hållplatser för bussangöring (sikt, hastighet, trafiksäkerhet)
för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Utpekade hållplatser finns i Figur 27 karta över
hållplatser i stråket. Se fördjupande kapitel 7.3.
Steg i fyrstegsprincipen: 3
Svarar mot brist: 2, 4
Bedömd kostnad: medel. Kostnad mellan 50 tkr till 600 tkr beroende på åtgärd och
hållplats. Se i kapitel 7.3.
Effekt: Gynnar bussresande och gör kollektivtrafiken mer attraktiv. Även en
trafiksäkerhetsfråga.
Nytta: medel
Prioritering: medel
Ansvarig för genomförande: Trafikverket
Tidsperspektiv för genomförande: medel 26-29
Föreslås åtgärden? JA Motiv: Bra åtgärd för trafiksäkerhet och tillgänglighet till
kollektivtrafiken. Se fördjupande kapitel 7.3

29

Åtgärd: Indragning av osäkra och eller lågt trafikerade hållplatser.
Beskrivning: Hållplatser med låg trafiksäkerhet och/eller lågt resande kan dras in.
Steg i fyrstegsprincipen: 2
Svarar mot brist: 2
Bedömd kostnad: låg
Effekt: Marginellt bättre för flera, mycket sämre för få. Högre möjlig tidtabellstid om
uppehållen ligger inlagda.
Nytta: låg
Prioritering: låg
Ansvarig för genomförande: Trafikverket tillsammans med Västtrafik
Tidsperspektiv för genomförande: kort 21-25
Föreslås åtgärden? NEJ Motiv: Indragning ska vara sista utväg och en hållplats med litet
utnyttjande utgör inte så stor risk heller då det är produkten som är avgörande.

53

Figur 27 Hållplatsåtgärder enligt åtgärd 26, 27 och 28.

Trafiksäkerhet
30

Åtgärd: Bygg GC-bana/fält i de byar/tätorter där detta saknas.
Beskrivning: Ekås, Hedared och sträckan Närsbo-Alingsås.
Steg i fyrstegsprincipen: 3
Svarar mot brist: 1
Bedömd kostnad: mycket hög
Effekt: Ökad trafiksäkerhet till hög kostnad.
Nytta: hög
Prioritering: hög
Ansvarig för genomförande: Trafikverket och aktuell kommun
Tidsperspektiv för genomförande: medel 26-29
Föreslås åtgärden? NEJ Motiv: Kostsam åtgärd som inte står i proportion till nyttan.
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31

Åtgärd: Breddning av vägren på utsatta ställen.
Beskrivning: Vid backkrön och kurvor, se Figur 28.
Steg i fyrstegsprincipen: 3
Svarar mot brist: 4
Bedömd kostnad: mycket hög
Effekt: Ökad trafiksäkerhet till hög kostnad.
Nytta: medel
Prioritering: medel
Ansvarig för genomförande: Trafikverket
Tidsperspektiv för genomförande: Medel 25-29
Föreslås åtgärden? JA Motiv: Mindre åtgärd som ger höjd trafiksäkerhet på utsatta ställen,
primärt på delen Sandhult-Ekås som åtgärd där åtgärd 9 ny väg skulle ersätta nuvarande väg.

Figur 28 Platser som är aktuella för breddning av vägren.
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32

Åtgärd: Åtgärd för ökad säkerhet i kurvor/korsningar genom målade refuger.
Beskrivning: Behöver kombineras med breddning av väg, därmed en större åtgärd. Exempel
finns i Götsered (A), 1 km öster om Sandhult korsväg (B) ihop med åtgärd 31. Liksom vid
korsning Ljurhallavägen vid hållplats Storsten (C) samt korsning Edsåsvägen (D).
Steg i fyrstegsprincipen: 3
Svarar mot brist: 4
Bedömd kostnad: hög
Effekt: Ökad trafiksäkerhet
Nytta: hög
Prioritering: hög
Ansvarig för genomförande: Trafikverket
Tidsperspektiv för genomförande: medel 26-29
Föreslås åtgärden? JA Motiv: Kan vara alternativ till enbart vägrensbreddning (Åtgärd 31).

Figur 29 Platser som är aktuella för ökad säkerhet i kurvor/korsningar.
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33

Åtgärd: Åtgärd i korsning vid Edsåsvägen (Lygnared) för ökad trafiksäkerhet för svängande
trafik.
Beskrivning: Åtgärd för att öka synligheten av situationen i korsningen. Kan samordnas med
föreslagen pendelparkering.
Steg i fyrstegsprincipen: 3
Svarar mot brist: 4
Bedömd kostnad: hög
Effekt: Ökad trafiksäkerhet lokalt, mindre risk för upphinnandeolyckor
Nytta: medel
Prioritering: låg
Ansvarig för genomförande: Trafikverket
Tidsperspektiv för genomförande: lång 29Föreslås åtgärden? NEJ Motiv: Situationen där behovet skulle finnas är inte den primära
riktningen på trafiken i aktuell korsning. Primärt trafikflöde är till/från Alingsås.
Problempunkt är till/från Borås. Åtgärdens nytta blir därmed för begränsad i förhållande till
kostnaden. Åtgärd 32 har åtgärd med målad refug och markering i korsningen, bedöms som
tillräcklig åtgärd.

34

Åtgärd: Säkring av sidoområden
Beskrivning: Räckeskomplettering öster Lygnared, se Figur 30.
I övrigt har inga påtagliga brister inom sidoområdena identifierats. Siktröjning av vägnära
vegetation hanteras i åtgärd 35.
Steg i fyrstegsprincipen: 3
Svarar mot brist: 4
Bedömd kostnad: medel
Effekt: Ökad trafiksäkerhet
Nytta: medel
Prioritering: låg
Ansvarig för genomförande: Trafikverket
Tidsperspektiv för genomförande: medel 26-29
Föreslås åtgärden? JA Motiv: Kostnadseffektiv trafiksäkerhetshöjande åtgärd.

Figur 30 Räckeskomplettering vid Lygnared
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35

Åtgärd: Siktröjning
Beskrivning: Siktröjning vid utpekade platser som återkommande underhållsåtgärd.
Steg i fyrstegsprincipen: 1
Svarar mot brist: 4
Bedömd kostnad: låg
Effekt: Ökad trafiksäkerhet, även färre incidenter med vilt
Nytta: medel
Prioritering: låg
Ansvarig för genomförande: Trafikverket
Tidsperspektiv för genomförande: Kort 21-25
Föreslås åtgärden? NEJ Motiv: Åtgärd bedöms ej kostnadseffektiv, andra åtgärder löser
samma brist. Åtgärden föreslås i mindre utförande inom åtgärd 7c.

7.2. Fördjupning av åtgärdsförslag 9 – ny väg Viared-Sandhult
Den tidigare föreslagna åtgärden om ny sträckning av väg 180 från Viared till Sandhult har studerats
fördjupat inom ramen för åtgärdsvalsstudien då det är en central åtgärd i stadens planering och en
åtgärd med höga kostnader.
Bakgrund till nedanstående resultat kommer från en trafikanalys i Sampers, mer information om detta
finns i kapitel 4.6 trafikflöden.
Den nya vägen är i trafikanalysen i Sampers kodad som en väg med standard 100 km/h. I
trafikanalysen har dock samma överflyttningseffekter har erhållits med vägstandard på 80 km/h,
vilket har lett till att har den lägre standarden bedömts som tillräcklig för sträckan. Det är också därför
den standard som kostnadsbedömts samt har beräknats med avseende på samhällsekonomi.

Figur 31 Ny sträckning för väg 180 mellan Viared och Sandhult. Sträckningen är hämtad från Borås översiktsplan
(antagen 2018) och visar endast exempellinje, lokaliseringsutredning är ej utförd.

58

Beskrivning av effekt av ny väg mellan Viared och Sandhult
Lokalt erhålls effekterna att den nya vägen beräknas få 7000 fordon per vintervardagsdygn, väg 180
avlastas med nästan 4000 fordon öster om Sandhult, väg 1861 genom Sjömarken avlastas med cirka
1200 fordon samt att trafiken på väg 40 genom Borås mellan Tullamotet och Viaredsmotet får en
ökning med ca 3500 fordon när trafiken som tidigare gick genom centrala Borås upp på väg 180.
Lokalt erhålls även effekterna, enbart sett till tung trafik, att cirka 10 % av trafiken som väljer den nya
vägen är lastbilar. Antalet lastbilar genom Sjömarken och på befintlig väg 180 öster om Sandhult
minskar. En stor andel av den i övrigt låga tillkommande trafiken på väg 27 (Kråkered och Viared)
utgörs av lastbilar.

Figur 32 Totalt flöde (flöde lastbilar) för framtidsscenarion utan och med ny vägsträckning. Enbart vägar med
betydande procentuell överflyttning redovisas. Sträckningen för den nya vägen är hämtad från Borås
översiktsplan (antagen 2018) och visar endast exempellinje, lokaliseringsutredning är ej utförd.

Erhållna effekter för det övergripande för stråket är att trafiken ökar med drygt 1500 fordon väster om
Sandhult, att vägen drar till sig trafik från andra mindre vägar mellan väg 40 och E20 samt att väster
om Viared beräknas trafiken på väg 40 att minska med några hundra fordon när en del trafik väljer
E20 istället.
Sammanfattningsvis visar resultaten från trafikanalysen att överflyttningen till ny väg främst sker av
lokal trafik och att trafiköverflyttningen av tung trafik är betydande. Tidigare studie som genomfördes
inom Noden Borås visade på likartade resultat. Ny väg upp till Sandhult ser inte ut att ge någon större
förändring på väg 42.
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Figur 33 Siffrorna anger förändring i total trafik år 2040 med ny väg mellan Viared och Sandhult. Sträckningen för
den nya vägen är hämtad från Borås översiktsplan (antagen 2018) och visar endast exempellinje,
lokaliseringsutredning är ej utförd.

Kostnad för ny väg
En grov kostnadsindikation har upprättats för ny vägsträckning med standard 80 km/h med
stigningsfält. Bedömningen baseras på en exempellinje som tagits fram för ändamålet och som
bedöms representativt. Den nya sträckningens längd blir ca 9 km och kostnaden bedöms grovt till
300-350 miljoner kronor. Kostnadsbedömningen är ännu ej granskad och godkänd av Trafikverket
(januari 2021).

Nyttor med ny väg
För den nya vägsträckningen har en samlad effektbedömning (SEB) upprättats. Den samlade
effektbedömningen är ännu ej granskad och godkänd av Trafikverket (januari 2021).

Restidseffekter
Från Annelundsmotet till Alingsås station tar det 42-44 min 11 beroende på om man väljer att köra via
Symfonigatan-Alingsåsvägen eller väg 42 fram till väg 180. Alingsåsvägen antas vara snabbast. För att
jämföra restiden mellan denna väg och den eventuella nya sträckningen kontrolleras längden och
11

Restid enligt Google Maps, 2020-12-01
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hastigheten på sträckan där de två alternativen skiljer sig åt, dvs från Annelundsmotet till norr om
Sandhult. Trots att den nya sträckningen är ca två km längre så går det drygt en minut snabbare att ta
denna väg. Alltså är tidsvinsten densamma från Annelundsmotet hela vägen till Alingsås med en restid
på 40 min istället för 42 min. Bedömningen är endast översiktligt utförd och den exakta eventuella nya
sträckningen är inte känd så resultatet ska ses med stor försiktighet. Den stora vinsten för just restid
ligger i att restiden kommer variera mindre över dygnet så att tidsvinsten i högtrafik kommer vara
större.
Befintlig sträcka är beräknad på en längd om 13 km och en hållen genomsnittshastighet på 55 km/h
baserat på att det är 30 km/h delar av Alingsåsvägen, 50 km/h på resten av Alingsåsvägen samt genom
Ekås och Sandhult och sedan 80 på resterande sträcka. Ny sträckning är beräknad på att ny väg har 80
km/h.

7.3. Fördjupning av åtgärd 28 - Hållplatsåtgärder
De åtgärder som föreslås för hållplatser varierar beroende på nuvarande utformning och därmed
följande brister i trafiksäkerhet. Åtgärdsförslag är preliminära och närmare studie av varje plats är
nödvändig för att fånga alla förutsättningar och därmed genomförbarheten.
Aktuella hållplatser redovisas i Tabell 6 nedan. Prioriteringen är utifrån angelägenhet ur
trafiksäkerhetsperspektiv.
För kostnaderna har schabloner använts. 500 tkr/hållplatsläge om ficka inte finns och 250 tkr/läge om
ficka behöver breddas, 50 tkr/läge för mindre åtgärd inom vägområdet. Likaså har ett påslag gjorts om
50 tkr/styck om särskilda förutsättningar finns så som sprängningsbehov, stödåtgärder etc.
Tabell 6 Föreslagna åtgärder på hållplatser.

Hållplats

Riktning Hastighet Status
(km/h)

Golfbanan

B

80

Storsten

A

70

Närsbovägen

B

Bohult

Prioritet ur
Åtgärd
trafiksäkerhetsaspekt

Kostnad
(tkr)

Ingen
Hög
hållplatsficka,
ev. behov av
cykelställ i
närhet till
hållplats
För smal, dålig Medel
sikt, kurva

Bredda vägren. Sätt
cykelställ vid hållplats
riktning mot Borås, in på
väg mot Borås.

250

Bussficka breddas 0,5m
och förlängs 20 m framåt.

500

70

För smal, dålig Hög
sikt, kurva,
backe

Bussficka breddas 0,5m.
Förläng fickan 20-30m.
Flytta fram väderskydd.

550

A

80

För kort

Medel

Förläng bussficka bakåt
10 m.

250

Kämpagården

B

80

För smal,
utfart

Medel

500

Risavägen

A

50

Ingen ficka
alls

Medel

Flytt av hållplatsen till
50m innan utfarten.
Bussficka minst 3mx45m.
Skapa en bussficka genom
att knuffa korsningen.
Flytta väderskyddet.
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Hållplats

Riktning Hastighet Status
(km/h)

Hällered

A

80

Näsvägen

A

80

Näsvägen

B

Börshultsvägen

Prioritet ur
Åtgärd
trafiksäkerhetsaspekt

Kostnad
(tkr)

För smal,
räcke som gör
att trafikanter
kan klämmas
mellan buss
och räcke,
dåligt med
utrymme att
stå och vänta
på
Ingen ficka
alls

Hög

Flytta bussficka bakåt ca
40m med bredd på minst
3 m. Räcket som nu ramar
in bussfickan flyttas inåt
vägen.

550

Hög

500

80

Ingen ficka
alls

Hög

B

60

Ingen ficka
alls

Hög

Thå

B

70

Götsereds Fjäll

A

70

För smal, dålig Hög
sikt, utfart,
backe
För smal
Hög

Bygg bussficka åt
Alingsåshållet, sett från
befintligt läge.
Bygg bussficka åt
Alingsåshållet, sett från
befintligt läge.
Bygg bussficka mittemot
befintlig hållplats i
motsatt riktning. Bredda
vägren för att
bussresenärer ska kunna
ta sig till hållplatsen.
Bygg bussficka efter
utfarten. Ca 3mx40m.

500

Götsereds Fjäll

B

70

Ebbaredsvägen

A

70

Ebbaredsvägen

B

70

Medel

Bygg bussficka innan
befintligt hållplatsläge.
Bygg bussficka innan
befintligt hållplatsläge.
Helhetsgrepp på
korsningen innan
hållplatsen. Bussficka
förlängs och breddas och
utfarter justeras.
Bredda bussfickan.

300

Hestrastugan

A

70

Hög

Skapa bussficka.

500

Hestrastugan

B

70

500

Ekås

A

Ryssbyhöjd

A

För smal, dålig Hög
sikt, kurva
För smal, dålig Hög
sikt, kurva,
backe

Hög

Skapa bussficka.

50

För smal ficka,
dålig sikt
Ingen ficka
alls
Ingen ficka
alls
För smal

Medel

50

För kort

Medel

Chikanlösning, dvs
sidoföskjutning av vägen
mot vändplanen.
Förläng bussficka framåt
(efter hållplats).

500
550

500

500
550

50
250
8450
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7.4. Sammanställning åtgärder och motiv till fortsatt hantering
De åtgärder som redovisas i kapitel 7.1 har utgjort grunden till ett urval av åtgärder som valts för
vidare hantering, dessa åtgärder är de som föreslås för genomförande från studien.
Tabellen nedan visar åtgärderna med ID och namn med prioritering från tidigare kapitel. Därtill om
åtgärden föreslås genomföras utifrån studien och motiv till detta.
Tabell 7 Beskrivning av färgernas betydelse i åtgärdslistan nedan.

Färg

Betydelse
Nej, åtgärden föreslås ej.
Utvärdering av samhällsekonomisk lönsamhet pågår, åtgärden kanske förslås.
Ja, åtgärden föreslås och arbete pågår redan.
Ja, åtgärden föreslås. Åtgärden är ny eller förändrad jämfört med tidigare studier.
Ja, åtgärden föreslås. Åtgärden är oförändrad sedan tidigare studier.

ID

Åtgärdsnamn

bedömd
kostnad

1

Se över gränser för
väghållare

mycket låg

2

Utveckla och
låg
marknadsför
distansutbildningar
vid högskolan i Borås

3

Utred
förutsättningar för
och effekterna av
trängselskatt

4

Se över funktionell
vägklass, där det
finns problem med
genomfartstrafik

5

6

nytta prioritering ansvarig för tidsperspektiv föreslås
Kommentar
för
genomförande
genomföras
genomförande
indirekt hög

Berörda
väghållare,
statlig och
kommunal

kort 21-25

JA

Enkelt att göra
översyn,
konsekvenser
tas efter det.

låg

medel

Lärosäten

kort 21-25

JA

Bör delvis ha
utvecklats med
anledning av
covid-19
restriktioner.

låg (utr),
låg
mycket hög
(genomförande)

låg

Kommun

medel 26-29
för utr

NEJ

Stor
strukturfråga
som ligger långt
bort att vara
aktuell.

låg

medel

hög

Trafikverket

kort 21-25

JA

Kostnadseffektiv
åtgärd som även
om den ger
begränsad
effekt är
motiverad.

Inför grön våg på
låg
viktiga cykelvägar för
arbetspendling.

låg

låg

Borås Stad

medel 26-29

NEJ

Inga stora
problem
identifierade av
staden.

Utveckla och
marknadsför
samåkning på
högskolan i Borås

låg

medel

Lärosäten

medel 26-29

JA

Enkel åtgärd att
genomföra.

låg
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ID Åtgärdsnamn

bedömd
kostnad

nytta

prioritering

ansvarig för
tidsperspektiv
föreslås
genomförande
för
genomföras
genomförande

7

Viltåtgärder på
medellång sikt

medelmycket
hög

lågmedel

låg-hög

Trafikverket

medel 26-29

JA, men
endast C

Kostnadseffektiv
åtgärd.

8

Viltåtgärder på
kort sikt

lågmedel

lågmedel

låg-medel

Trafikverket

kort 21-25

JA, men
endast B

Kostnadseffektiv
åtgärd.

9

Ny sträckning av
mycket
väg 180 Sandhult- hög
Borås (Viared)

hög

hög

kanske

Åtgärd som
skapar nyttor
för Borås stad
och för
genomgående
trafik, öppnar
för att
nuvarande
miljöer i Borås
kan få annan
karaktär
långsiktigt.
Åtgärd som
framförts av
Alingsås i
arbetet med
studien då man
ser behoven av
ett samlande
grepp.
Relevant åtgärd,
men konkret
effekt är liten.

Trafikverket

lång 29-

10 Bryt ut och
genomför en
separat översyn
av Alingsås och
dess passerande
vägnät.

låg

indirekt låg

Trafikverket
och Alingsås

kort 21-25

JA

11 Bättre
vinterväghållning
på väg 180,
främst backar vid
Hedared och
Götsered.

låg

låg

låg

Trafikverket

medel 26-29

NEJ

12 Bygg en planskild
korsning vid
Götaplan i
Alingsås

mycket
hög

medel

låg

Trafikverket

lång 29-

NEJ

13 Åtgärder för
låg-hög
framkomlighet
och
kapacitetshöjande
åtgärder på
sträckan
FjällgatanByttorps vägport
med fokus på
kollektivtrafik och
gång/cykel

medel

låg

Borås Stad

medel 26-29

JA
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Kommentar

Stor kostsam
åtgärd där det
finns andra
åtgärder som
har högre
prioritet.
Åtgärderna ska
fokuseras på
gång och cykel
och
kollektivtrafik
och integreras i
pågående
arbeten med
exempelvis
cykelplan

ID Åtgärdsnamn

bedömd
kostnad

nytta

prioritering

14 Utredning
låg
kapacitetshöjande
åtgärder
Byttorpsrondellen,
fokus
kollektivtrafik och
gång/cykel

indirekt låg
till
medel

15 Ombyggnad
hög
korsningen
Fjällgatan/väg 180,
utsvängningsfält
söderut

medel

medel

16 Anläggande av
stigningskörfält i
kraftigare backar.

medel

hög

17 Utred val av
låg
godstransportstråk
i nordvästra
Sjuhärad, väg 180
eller väg 42.
18 Styr om godstrafik låg
med förbud på
vissa vägar.

ansvarig för
genomförande

tidsperspektiv
föreslås
för
genomföras
genomförande
kort 21-25 för
utr, medel för
genomförande

JA

Borås Stad

kort 21-25 för
utr, medel för
genomförande

JA

hög

Trafikverket

lång 29-

låg

låg

VGR

kort 21-25

medel

låg

Borås Stad

Kommentar

En utredning som
ska ta fram
förutsättningar
och flaskhalsar
för
kollektivtrafiken
och gång och
cykel. Inte
identifierad som
flaskhals i
nuvarande
prognoser.
Integreras med
kommunal
planering.
Åtgärden är
pågående.

JA, men
Bra åtgärd för att
endast G, H förbättra
och I
framkomligheten.
JA

Ej aktualiserad
inom studien.

Trafikverket/Borås kort 21-25 om
den kan
genomföras

NEJ

Åtgärden är inte
praktiskt
genomförbar
antingen juridiskt
eller praktiskt.
Genomförs
kontinuerligt,
lyfts ej som
specifik åtgärd

19 Mätning av
hastighetsefterlevnad

låg

indirekt medel

Trafikverket

kort 21-25

JA

20 Automatisk
trafiksäkerhetskamera (ATK) vid
tätortspassager.

hög

låg

låg

Trafikverket

medel 26-29

NEJ

Andra åtgärder är
relevanta att
genomföra före
detta kan bli
aktuellt.

21 Hastighetsöversyn
i stråket (inklusive
tätortspassager)

låg

medel

medel

Trafikverket

medel 26-29

NEJ

Nyligen
genomförd, inte
aktuellt att göra
igen i närtid.
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ID Åtgärdsnamn

bedömd nytta prioritering ansvarig för
tidsperspektiv
föreslås
kostnad
genomförande
för
genomföras
genomförande

22 Anpassning av
medel
utbud och
linjesträckning för
skolbarn och
arbetspendling.

medel låg

Västtrafik

medel 26-29

NEJ

23 Marknadsföring
av
kollektivtrafiken

låg

Västtrafik

kort 21-25

JA

medel medel

Trafikverket

medel 26-29

NEJ

låg

Västtrafik

medel 26-29

JA

medel medel

Trafikverket

medel 26-29

JA

27 Anlägga
hög
Pendelparkeringsplatser vid
busshållplatser
med potential.
28 Hållplatsåtgärder medel

medel medel

Trafikverket

medel 26-29

JA

medel medel

Trafikverket

medel 26-29

JA

29 Indragning av
osäkra och eller
lågt trafikerade
hållplatser.

låg

Trafikverket
och Västtrafik

kort 21-25

NEJ

låg

24 Öka busstrafikens hög
attraktivitet
mellan Borås och
Alingsås
medel
25 ITS-stöd (och
belysning samt
reflex) för att
varna då någon
står vid hållplats.
26 Bygga anslutande medel
gångbana till
busshållplatser
med fler än 10
påstigande/dag.

låg

medel

låg

låg
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Kommentar

Görs löpande för
linjetrafiken. Skoltrafik är
likaså en kontinuerlig
dialog. Turtäthet och
utbud är i dagsläget inte
det som begränsar utan
det är attraktiviteten som
tätt kan kopplas till
framkomligheten och
trafiksäkerhet.
Görs kontinuerligt, inga
riktade åtgärder föreslås
här. Kan tas på initiativ av
operatör att marknadsföra
en viss linje eller mot en
viss kundgrupp.
Ökas inte i sig utan kräver
andra åtgärder för
framkomlighet som
rekommenderas istället.
Trafiksäkerhetshöjande
åtgärd till låg kostnad.

Trafiksäkerhetshöjande
och
tillgänglighetsförbättrande
åtgärd. Vilka hållplatser
som är aktuella behöver
hanteras i separat ordning.
Främjande för
attraktiviteten i
kollektivtrafiken och
avlastning på biltrafik.
Åtgärdsgenomförande
enligt prioritering i tabell
och företrädelsevis
samordnat med eventuellt
andra åtgärder på aktuella
platser.
Kräver avvägning om
indragning är mest
relevant eller om de
istället ska åtgärdas så att
de blir säkrare. Kan
resandet ökas på
respektive hållplats?

ID Åtgärdsnamn

bedömd nytta prioritering ansvarig för tidsperspektiv föreslås
för
kostnad
genomförande
genomföras
genomförande

30 Bygg GCbana/fält i de
byar/tätorter
där detta
saknas.

mycket hög
hög

31 Breddning av
vägren på
utsatta ställen

mycket medel medel
hög

hög

Kommentar

Trafikverket
och aktuell
kommun

medel 26-29

NEJ

Befolkningsunderlaget är för lågt
för att motivera åtgärden.
Passager finns.

Trafikverket

medel 26-29

JA

Mindre åtgärd som ger höjd
trafiksäkerhet på utsatta ställen.

Trafikverket

medel 26-29

JA

Kan vara alternativ till enbart
vägrensbreddning (åtgärd 31).

32 Åtgärd för ökad hög
säkerhet i
kurvor/korsning
ar genom
målade refuger.

hög

33 Åtgärd i
korsning vid
Edsåsvägen
(Lygnared) för
ökad
trafiksäkerhet
för svängande
trafik

hög

medel låg

Trafikverket

lång 29-

NEJ

Ingen känd problempunkt och
åtgärderna blir stora till
begränsad nytta.

34 Säkring av
sidoområden.

medel medel låg

Trafikverket

medel 26-29

JA

Räckeskomplettering bedöms
som kostnadseffektiv
trafiksäkerhetshöjande åtgärd.

35 Siktröjning

låg

Trafikverket

Kort 21-25

NEJ

Andra åtgärder löser samma
brist.

hög

medel låg
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8. Förslag till inriktning och rekommenderade
åtgärder
Den övergripande inriktningen är att genomföra åtgärder som succesivt ger nytta, där billigare och
enklare åtgärder genomförs på kortare sikt medan de kostsamma åtgärderna ligger som slutlig åtgärd
och genomförs i slutet på tidshorisonten.
Samtliga föreslagna åtgärder ingår i inriktningen. Åtgärderna har paketerats i åtgärdsområden för att
få en tydligare överblick.

8.1. Rekommenderade åtgärdsområden
De åtgärdsområden som satts upp är
A. Trimningsåtgärder
B. Ny sträckning på väg 180 Viared-Sandhult
C. Kollektivtrafikfrämjande åtgärder
D. Administrativa åtgärder
Åtgärdsområden består av åtgärder i olika tidsperspektiv. Åtgärderna presenteras i en samlad Figur 34
samt i tabeller för respektive åtgärdsområde.
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Figur 34 Fyra olika åtgärdsområden föreslås, A-D. Bilden visar de 19 åtgärder som föreslås och presenteras
utifrån kostnad, tidsperspektiv, prioritering och ansvarig för genomförande. Se även tabeller nedan.
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Åtgärdsområde A – Trimningsåtgärder
ID

Åtgärdsnamn

bedömd
kostnad

prioritering

ansvarig för
genomförande

tidsperspektiv
för
genomförande

16

Anläggande av
stigningskörfält i kraftigare
backar.

hög

hög

Trafikverket

lång 29-

31

Breddning av vägren på
utsatta ställen

mycket
hög

medel

Trafikverket

medel 26-29

32

Åtgärd för ökad säkerhet i
kurvor/korsningar genom
målade refuger.

hög

hög

Trafikverket

medel 26-29

34

Säkring av sidoområden.

medel

låg

Trafikverket

medel 26-29

Åtgärdsområde B – Ny sträckning på väg 180 Viared-Sandhult
ID

Åtgärdsnamn

bedömd
kostnad

prioritering

ansvarig för
genomförande

tidsperspektiv
för
genomförande

7

Viltåtgärder på medellång
sikt

medelmycket
hög

låg-hög

Trafikverket

medel 26-29

9

Ny sträckning av väg 180
Sandhult-Borås (Viared)

mycket
hög

hög

Trafikverket

lång 29-
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Åtgärdsområde C – Kollektivtrafikfrämjande åtgärder
ID

Åtgärdsnamn

bedömd
kostnad

prioritering

13

Åtgärder för framkomlighet
och kapacitetshöjande
åtgärder på sträckan
Fjällgatan-Byttorps vägport
med fokus på kollektivtrafik
och gång/cykel

låg-hög

låg

Borås Stad

medel 26-29

14

Utredning kapacitetshöjande
åtgärder Byttorpsrondellen,
fokus kollektivtrafik och
gång/cykel

låg

låg

Borås Stad

kort 21-25 för utr,
medel för
genomförande

25

ITS-stöd (och belysning samt
reflex) för att varna då någon
står vid hållplats.
Bygga anslutande gångbana
till busshållplatser med fler
än 10 påstigande/dag.
Anlägga
Pendelparkeringsplatser vid
busshållplatser med
potential.
Hållplatsåtgärder

medel

låg

Västtrafik

medel 26-29

medel

medel

Trafikverket

medel 26-29

hög

medel

Trafikverket

medel 26-29

medel

medel

Trafikverket

medel 26-29

26

27

28
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ansvarig för
genomförande

tidsperspektiv för
genomförande

Åtgärdsområde D – Administrativa åtgärder
ID

Åtgärdsnamn

bedömd
kostnad

1

Se över gränser för
väghållare

mycket låg hög

2

Utveckla och marknadsför
distansutbildningar vid
högskolan i Borås

låg

medel

Berörda
kort 21-25
väghållare, statlig
och kommunal
Lärosäten
kort 21-25

4

Se över funktionell
vägklass, där det finns
problem med
genomfartstrafik
Utveckla och marknadsför
samåkning på högskolan i
Borås

låg

hög

Trafikverket

kort 21-25

låg

medel

Lärosäten

medel 26-29

8

Viltåtgärder på kort sikt

låg-medel

låg-medel

Trafikverket

kort 21-25

10

Bryt ut och genomför en
separat översyn av
Alingsås och dess
passerande vägnät.

låg

låg

Trafikverket och
Alingsås

kort 21-25

17

Utred val av
godstransportstråk i
nordvästra Sjuhärad, väg
180 eller väg 42.

låg

låg

VGR

kort 21-25

6

prioritering

ansvarig för
genomförande

tidsperspektiv
för
genomförande

8.2. Förslag till beslut om fortsatt hantering
Studien föreslår en samlad inriktning med alla föreslagna åtgärder och att dessa genomförs successivt
efter prioritering enligt de fyra åtgärdsområdena För alla åtgärder gäller att samordning kommer
krävas mellan berörda parter.
De inriktningar som tagits fram föreslås beslutas gälla som grund för det fortsatta arbetet.
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Bilagor
Bilaga 1 Ursprung till åtgärder
De åtgärder som redovisas i studien, i kapitel 7 och framåt, har sitt ursprung i dels tidigare studier och
dels nya från arbetet med denna studie. I många fall är det åtgärder som är en sammanslagning av
föreslagna åtgärder från flera studier och denna studie.
Nedan tabell redovisar var respektive åtgärd har sitt ursprung och för de som är nya även hur de
tillkommit.
id (nytt)

åtgärd

ursprung

1

Se över gränser för väghållare

Noden Borås A17

2

Utveckla och marknadsför
distansutbildningar vid högskolan i Borås

Stråk 9 nr 3

3

Utred förutsättningar för och effekterna av
trängselskatt
Se över funktionell vägklass, där det finns
problem med tung trafik.

Noden Borås, A19

Noden Borås A20

7

Inför grön våg på viktiga cykelvägar för
arbetspendling.
Utveckla och marknadsför samåkning på
högskolan i Borås
Viltåtgärd, medellång sikt

sammanslagning

sammanslagning

8

Viltåtgärd, kort sikt

sammanslagning

sammanslagning

9

Ny sträckning av väg 180 Sandhult-Borås
(Viared)
Bryt ut och genomför en separat översyn av
Alingsås och dess passerande vägnät.

sammanslagning

sammanslagning
webbformulär

11

Bättre vinterväghållning på väg 180, främst
backar vid Hedared och Götsered.

Stråk 9 nr 25

12

Bygg en planskild korsning vid Götaplan i
Alingsås
Åtgärder för framkomlighet och
kapacitetshöjande åtgärder på sträckan
Fjällgatan-Byttorps vägport med fokus på
kollektivtrafik och gång/cykel

Stråk 9, nr 34
sammanslagning

sammanslagning

Utredning kapacitetshöjande åtgärder
Byttorpsrondellen, fokus kollektivtrafik och
gång/cykel

Ny åtgärd

arbetsgrupp

4

5
6

10

13

14

75

Ny åtgärd

om ny,
varifrån?

arbetsgrupp

Stråk 9 nr 2

Ny åtgärd

id (nytt)

åtgärd

ursprung

15

Ombyggnad korsningen Fjällgatan/väg 180,
utsvängningsfält söderut

Ny åtgärd

16

Anläggande av stigningskörfält i kraftigare
backar.
Utred val av godstransportstråk i nordvästra
Sjuhärad, väg 180 eller väg 42.

Ny åtgärd

Styr om godstrafik med förbud på vissa
vägar.
Mätning av hastighetsefterlevnad

sammanslagning

17

18
19

om ny,
varifrån?
arbetsgrupp

webbformulär

Noden Borås NV5

sammanslagning

Stråk 9 nr 8

20

Automatisk trafiksäkerhetskamera (ATK) vid
tätortspassager.

Stråk 9 nr 9

21

Hastighetsöversyn i stråket (inklusive
tätortspassager)
Anpassning av utbud och linjesträckning för
skolbarn och arbetspendling.

sammanslagning

23

Marknadsföring av kollektivtrafiken

Stråk 9 nr 4

24

Öka busstrafikens attraktivitet mellan Borås
och Alingsås
ITS-stöd (och belysning samt reflex) för att
varna då någon står vid hållplats.

Noden Borås NV1

Bygga anslutande gångbana till
busshållplatser med fler än 10
påstigande/dag.
Anlägga Pendelparkeringsplatser vid
busshållplatser med potential.

Stråk 9 nr 16

sammanslagning

sammanslagning

28

Hållplatsåtgärder

sammanslagning

29

Indragning av osäkra och eller lågt
trafikerade hållplatser.
Bygg GC-bana/fält i de byar/tätorter där
detta saknas.
Breddning av vägren på utsatta ställen

sammanslagning

sammanslagning
sammanslagning

22

25

26

27

30
31

sammanslagning

Stråk 9 nr 1

Stråk 9 nr 14

Stråk 9 nr 19
Ny åtgärd

workshop

32

Åtgärd för ökad säkerhet i kurvor/korsningar Ny åtgärd
genom målade refuger.

arbetsgrupp

33

Åtgärd i korsning vid Edsåsvägen (Lygnared)
för ökad trafiksäkerhet för svängande trafik

Ny åtgärd

arbetsgrupp

34

Säkring av sidoområden.

sammanslagning

35

Siktröjning

Ny åtgärd

sammanslagning
arbetsgrupp
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Regional plan för transportinfrastruktur 2022–2033 (-2037)
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås godkänna föreliggande förslag till yttrande.
Förbundsstyrelsen föreslås justera denna protokollsparagraf omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Transportinfrastrukturplanerna revideras var fjärde år. Det nu pågående
revideringsarbetet avser nationell och regional plan för åren 2022-2033
(2037). Västra Götalandsregionen (VGR) är länsplaneupprättare och ansvarar
för framtagandet av den regionala transportinfrastrukturplanen.
VGR har i denna revideringsomgång valt att förändra strukturen och
fördelningsmodellen i den regionala planen. VGR har vidare valt att arbeta med
tidiga samråd och i formen av en dialogmodell där Förbundsstyrelsen förväntas
ge inspel och synpunkter inför framtagandet av den formella remissen. VGR
önskar att kommunalförbunden lämnar sina synpunkter senast 2020-04-15.
VGR har för avsikt att ha en remissversion klar innan sommaren 2021.
Inför innevarande revideringsprocess beslutade Förbundsstyrelsen (2020-0403) att anta ett inriktningsunderlag ”Inriktning för transportinfrastrukturplaneringen i storstadsregionen”. Detta och övriga mål- och strategidokument
ligger till grund för förslaget till yttrande.
VGR har tagit fram tre alternativa sätt att fördela medlen i den regionala
planen. GR förordar alternativet Intermodalitet. Detta alternativ bedöms ge
bäst förutsättningar för åtgärder som bidrar till en hållbar tillväxt i
storstadsregionen. GR önskar dock ytterligare justering mellan
åtgärdsområdena i alternativ ”Intermodalitet”.
GR kan i dagsläget inte prioritera mellan namngivna/större objekt då det
fortfarande saknas fakta gällande bl a kostnader och miljöpåverkan. Utifrån
ovanstående blir GR:s prioritering i dagsläget:
x
x

Utpekade brister i Målbild Koll 2035.
Namngivna brister på väg 155, 158, 160 med fördjupning Nösnäsmotet
som ligger i linje med GR:s antagna inriktningsdokument.

GR förutsätter att ett politiskt beslut för en slutlig prioritering kan ske då
beslutsunderlagen är kompletta.
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Beslutsunderlag
”Inriktning för transportinfrastrukturplaneringen i storstadsregionen”
Målbild Koll 2035 länk

BESKRIVNING AV ÄRENDET
Bakgrund och syfte
Var fjärde år reviderar staten planerna för den kommande tolvårsperiodens
investeringar i infrastruktur. Resultatet redovisas i de två formerna nationell
transportinfrastrukturplan (nationell plan) och regional transportinfrastrukturplan (regional plan). Staten, genom Trafikverket, ansvarar för
upprättandet av den nationella planen. Trafikverket ansvarar för
genomförandet av nationell plan.
Länsplaneupprättaren, i vårt fall Västra Götalandsregionen (VGR) är
remissinstans för nationell plan. Kommunerna och delregionerna har ingen
formell roll men bjuds in att delta i processen via VGR:s Beredning för hållbar
utveckling (BHU). VGR ansvarar för upprättandet av regional plan.
Kommunerna, via kommunalförbunden, är remissinstanser. Trafikverket
ansvarar för genomförandet av regional plan.
Revideringsprocessen startade drygt ett år senare än beräknat. Slutdatumet är
dock detsamma vilket innebär att processen ska genomföras i ett betydligt
högre tempo än normalt. Under hösten 2021 sker det formella remissförfarandet och den regionala planen lämnas till regeringen tidig vår 2022.
GR:s nätverk för infrastruktur har under 2020 och 2021 följt och agerat i
revideringsprocessen. Skrivelser och underlag har tagits fram i dialog med
infrastrukturnätverket.
VGR har i denna revideringsomgång valt att förändra strukturen och
fördelningsmodellen i den regionala planen. Arbetet har främst pågått under
hösten 2020. VGR har valt att arbeta med tidiga samråd och i form av en
dialogmodell där Förbundsstyrelsen förväntas ge inspel och synpunkter inför
framtagandet av den formella remissen. Vid sammanträdet 2021-02-12 besökte
VGR:s politiska företrädare Förbundsstyrelsen och önskade diskutera följande
frågeställningar:
1.
2.
3.
4.
5.

Prioritering gällande större och mindre åtgärder?
Prioritering gällande åtgärder i stråk, till stråk och kommunalt vägnät?
Vilken typ av åtgärder är viktigast i er delregion?
Vilka större åtgärder är högst prioriterade?
Har ni några särskilda medskick inför processen att konkretisera
planens innehåll?
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VGR önskar att kommunalförbunden lämnar sina synpunkter senast
2020-04-15. Ärendet kommer att diskuteras vid styrgruppen för Miljö och
samhällsbyggnad 2021-04-08 och formellt behandlas vid Förbundsstyrelsen
2021-05-07.

GR:s utgångspunkter
Inriktning för transportinfrastrukturplaneringen i storstadsregionen
GR är en storstadsregion i stark tillväxt och med omfattande behov av
investeringar i infrastrukturen. I storstadsregionen finns det stora möjligheter
att uppnå nationella mål avseende såväl ekonomisk tillväxt som att bidra till
klimatomställningen. Som utgångspunkt för nedanstående synpunkter utgår
GR från politiskt beslutade mål och strategidokument samt den särskilt
framtagna ”Inriktning för transportinfrastrukturen i storstadsregionen” (FS
2020-04-06) med portalparagraferna:
x

En hållbar tillväxt i storstadsregionen.

x

Kraftigt minskad klimat- och miljöpåverkan från transportsystemet.

Målbild Koll 2035
Kollektivtrafikprogrammet K2020 togs fram under 00talet och utgjorde den övergripande strategin för hur
kollektivtrafiken i Västra Götaland skulle utvecklas. Under
senare år har geografiska fördjupningar genomförts. Den
senaste är ”Målbild koll 2035” som beskriver hur resandet i
det sammanhängande stadsområdet ska optimeras.
Kapaciteten ska öka med 70 % samtidigt som restiderna
ska minskas med 20-25%. En kapacitetsstark och snabb
kollektivtrafik i det sammanhängande storstadsområdet
ökar attraktiviteten och gynnar utvecklingen i hela
arbetsmarknadsregionen.

VGR:s alternativgenerering
Under hösten 2020 tog VGR fram tre olika alternativ för hur medlen i regional
plan kan fördelas. Alternativen benämndes; Flexibilitet, Intermodalitet och
Större åtgärder. Kansliet och infranätverket bedömde att alternativet
”Intermodalitet” var det alternativ som bäst svarade upp mot GR:s
inriktningsdokument. Vid BHU 2020-12-08 beslöts att gå vidare med
alternativen ”Intermodalitet” och ”Större objekt”.
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Bedömning
Det råder viss oklarhet kring vad VGR önskar få kommunalförbundens
synpunkter på varför GR har valt att utgå från de fem frågeställningar som
VGR framförde vid Förbundsstyrelsens sammanträde 2021-02-12. Utöver de
frågeställningarna har GR valt att kommentera uppgifter och frågeställningar
som tillkommit sedan sammanträdet i februari.

1. Prioritering gällande större och mindre åtgärder?
GR bedömer att fokus bör ligga på mindre åtgärder, det vill säga åtgärder
under 25 Mkr, åtminstone under perioden fram till nästa revidering, vilket
ligger i linje med Intermodalitetsalternativet. Medel till många mindre
åtgärder skapar utrymme för att trimma och effektivisera befintlig
infrastruktur, exempelvis för ökad framkomlighet för kollektivtrafiken i det
sammanhängande stadsområdet. Mindre åtgärder i potter har dessutom visat
sig bidra till bättre framdrift i planen.
Kommunernas behov och möjligheter till framdrift är viktigt för den regionala
utvecklingen av infrastrukturen. Därför bör potter som gynnar kollektivtrafik
samt gång och cykel i kommunal och statlig infrastruktur främjas i första hand.
Kriterierna för den reviderade planens olika potter behöver ses över i dialog
med kommunalförbunden och ges en geografisk anpassning där potternas
inbördes fördelning kan skilja sig åt mellan kommunalförbunden.
Potternas inriktning och storlek bör utformas så att de kan finansiera åtgärder
som gynnar storstadsregionens behov. GR ser gärna en ökad fördelning till
”Statlig medfinansiering till kommunalt vägnät” och ”Åtgärder i stråk”.

Figur 1: Uppdelning av den
regionala infrastrukturplanen
utifrån Intermodalitet med
önskad ökning av potter
kopplade i stråk och kommunal
medfinansiering utifrån
geografisk
storstadsanpassning.
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2. Prioritering gällande åtgärder i stråk, till stråk och
kommunalt vägnät?
För GR är åtgärder i stråk generellt mer angelägna än åtgärder till stråk.
Många påtalade åtgärdsbehov i GR-kommunerna finns i stråken. Åtgärder på
kommunalt vägnät gynnar intermodalitet och sammanhängande stråk.

3. Vilken typ av åtgärder är viktigast i er delregion?
GR prioriterar åtgärder som ligger i linje med de politiska överenskommelserna
inom Göteborgsregionen, som främjar hållbar tillväxt och bidrar till kraftigt
minskad klimatpåverkan från transportsystemet. I denna revidering ser GR att
fokus bör ligga på åtgärder som främjar framkomlighet för kollektivtrafiken,
främst i det sammanhängande stadsområdet. Genomförande av Målbild Koll
2035 är avgörande för hela storstadsregionen.
Vidare ser GR även att satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik bör
prioriteras liksom åtgärder som bidrar till säkra och attraktiva livsmiljöer, som
motverkar trängsel, buller, barriärer, dålig luftkvalitet och effekter av
klimatförändringar.

4. Vilka större åtgärder är högst prioriterade?
Inför revideringen av föregående regional plan 2018–2029 gavs GR
möjligheten att prioritera fyra större åtgärder/väganknutna brister: Väg 155,
Väg 158, Väg 160, Tvärförbindelse E6/Rv40. Dessa brister skulle genom
åtgärdsvalsstudier (ÅVS) leda till förslag av åtgärder i de av GR prioriterade
stråken/noderna.

Figur 2: Processen från inspelad brist till byggt objekt. Metod för att säkerställa att de mest lönsamma
och effektiva lösningarna genomförs utifrån antagna inriktningsdokument.
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Vid framställande av denna skrivelse kan konstateras att Trafikverket, i sin roll
som ansvarig myndighet, inte färdigställt beslutsunderlagen och därmed inte
heller levt upp till sin egen fastlagda metodik. Det innebär att det saknas
betydande underlag för att fatta adekvata beslut, till exempel har det i dagsläget
inte gjorts kostnadsberäkningar eller miljöbedömningar på objekten. GR
saknar även en storregional överblick, och därmed möjligheten att värdera
objekt utanför GR, om det finns relevanta alternativ som gynnar
storstadsregionens utveckling.
GR:s prioritering i dagsläget är därmed följande:
x Utpekade brister i Målbild Koll 2035.
x Namngivna brister på väg 155, 158, 160 med fördjupning Nösnäsmotet
som ligger i linje med GR:s antagna inriktningsdokument.
GR förutsätter att ett politiskt beslut för en slutlig prioritering kan ske då
beslutsunderlagen är kompletta.

Hantering av tidigare angivna brister
Utöver dessa namngivna brister ovan förutsätter GR att samtliga brister och
objekt som finns namngivna i nu gällande plan ligger kvar. GR:s
ställningstagande har därmed inte förändrats efter prioriteringen som gjordes
inför regional plan 2018–2029. Det är av vikt att prioriterade mindre objekt
som under planperioden får en förändrad kostnadsbedömning till över 25 Mkr
inte faller ur planen.

Ställningstagande gällande identifiering av framtida behov och brister
Göteborgsregionen är kärnan i arbetsmarknadsregionen och ett nav för högre
utbildning. Storstadsregionen genererar stora pendlingsströmmar och kräver
yteffektiva transporter i kärnans täta miljöer. I den växande storstadsregionen
förändras rörelsemönster och flöden betydligt snabbare än i glesare geografier.
Nya brister, utöver de högst prioriterade i gällande plan, bör ges möjlighet att
utredas under nästa planperiod. Det är positivt om utredningar kan startas
under planens genomförande för att kunna anpassas till omvärldsförändringar,
teknikutveckling och klimatmål.

Ställningstagande gällande en ny modell – Tematiska åtgärdsvalsstudier
VGR har önskat förslag till Tematiska åtgärdsvalsstudier (så kallade TemaÅVS:er). GR tolkar uppdraget som att inom ramen för ÅVS-metodiken vidga
perspektivet geografisk avgränsning till att omfatta brister med gemensam
problematik.
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GR ställer sig positiv till att vidga ÅVS begreppen för att möta storstadsregionens löpande behov av identifiering brister. GR ser att inrättande av
tematiska åtgärdsvalsstudier kräver fördjupad dialog både kring organisation,
kompetens, innehåll, form och möjligheten att vara regionöverskridande.
GR kan i detta tidiga skede se behov av fördjupade underlag i följande
områden:
x Utveckla en samlad bild av kollektivtrafiksystemet utanför
stadstrafikområdet som ansluter till stadstrafiken och omfattar såväl
buss/metrobuss som pendeltågstrafik utifrån storstadsregionens
målbild.
x Utveckla infrastrukturen med fokus på omställningen till ett
fossiloberoende transportsystem.
x Utveckla infrastrukturen med fokus utifrån cykeln som transportmedel
med utgångspunkt från framtagen cykelplan och elektrifieringens
möjligheter att utöka den långväga cykelpendlingen.
x Utveckla en samlad bild kring godsnoden Göteborg men också
godshanteringen i anslutning till övriga kommunalförbund.

Samfinansierade objekt
GR ställer sig positiv till möjligheten till samfinansierade objekt under
förutsättning att de ligger i linje med GR:s inriktningsdokument. Konkurrens
får inte uppstå mellan namngivna objekt och objekt helfinansierade av extern
part vad gäller tillgång till olika delar i planerings-, projekterings- eller
genomförandeprocessen. GR vill i sammanhanget poängtera att det råder brist
på utredningsresurser inom infrastruktur och betona vikten av att de
brister/objekt som utreds följer prioriteringsordningen.

5. Har ni några särskilda medskick inför processen att
konkretisera planens innehåll?
Mål, ekonomi och delaktighet
Regional plan måste ge utrymme för åtgärder som ökar attraktiviteten, minskar
trängseln och ökar kollektivtrafikens framkomlighet i det sammanhängande
stadsområdet med omgivningar samt styra mot åtgärder som bidrar till att
målen i Klimat 2030 nås.
Medel behöver anpassas efter delregionernas geografiska förutsättningar,
befolkning, resande och näringslivsutveckling. Även den regionala betydelsen
av utvecklingen i storstadsregionen bör avspeglas i planens ekonomiska
fördelning.
Fördyringar måste i högre grad motverkas, till exempel genom en tydligare
regional uppföljning av pågående projekts framdrift och kostnadsutveckling.
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Beloppsgränsen för namngivna objekt bör succesivt höjas och anpassas till
prisutvecklingen på infrastrukturåtgärder.
Framdriften av och innehåll i ÅVS:er måste följas upp tydligare från regional
och delregional nivå för att motverka den typ av förseningar som uppstått
under pågående planperiod.
Investeringar i infrastrukturen är en viktig faktor för att kunna möta och
optimera regionens tillväxt. För att investeringarna ska få optimal effekt,
samordnas med övriga investeringar och uppnå en hög grad av framdrift i
genomförandet krävs att alla planerings- och investeringsnivåer samspelar. Det
i sin tur kräver att processen är förutsägbar och politiskt förankrad genom
beslut och ställningstagande under processens gång. GR ser, har förståelse för
och uppskattar, att VGR har haft en hög ambition att anpassa planens struktur
och tydlighet. Möjligheten till politiskt förankrade ställningstaganden under
processens gång har dock varit alltför snäv. GR skulle framgent gärna se att
förändringsarbete startar i god tid innan själva revideringsprocessen. GR
bidrar gärna i det fortsatta arbetet med att anpassa planens utformning och nå
en ökad framdrift i planens genomförande. GR önskar också en mer
formaliserad process i de tidiga samråden där det finns skriftliga underlag och
en tydlig förväntan på de politiska ställningstagandenas innehåll.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Maria Sigroth
Avdelningschef

Skickas till
Västra Götalandsregionen.
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Göteborgsregionens inriktning för
transportinfrastrukturplaneringen i
storstadsregionen
De samlade behoven av transportinfrastrukturinvesteringar i
Göteborgsregionen är stora. För att få genomförandekraft krävs
prioriteringar som är specifika för storstadsregionens förutsättningar.
Nedanstående dokument beskriver GR:s inriktning för planeringen av
transportinfrastruktur och utgör grund för GR:s framtida prioriteringar i
transportsystemet. Inriktningsunderlaget syftar till att identifiera och
beskriva framtida behov i transportsystemet utifrån ett storstadsperspektiv
för att kunna utgöra kompass för framtida prioriteringar.
Infrastrukturprocesser är långa och framgångsfaktorer är långsiktighet och
enighet. Att skapa en gemensam bild och beskriva var det över tid finns brister i
storstadsregionens transportsystem ger en trygghet och förmåga att tala med enad
röst. Detta ger i sin tur Göteborgsregionen kraft och en god planeringsberedskap
oavsett hur framtida transportinfrastrukturplaner och deras processer ser ut.
Underlaget utgår huvudsakligen från GR:s mål-och strategidokument Hållbar
tillväxt, Strukturbild för Göteborgsregionen samt Strategisk inriktning 20202023. Förslaget ligger även i linje med de nationella transport- och klimatpolitiska
målen, de regionala klimatmålen samt de prioriteringar som Västra Götalandsregionen tog fram i samband med revidering av nationell
transportinfrastrukturplan för 2018-2029.
Inriktningsdokumntet består av två portalparagrafer och åtta inriktningar. Det
kommer att utgöra grund för GR:s prioriteringar vid kommande revidering av
nationell och regional transportinfrastrukturplan.
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Transportsystemets utveckling ska bidra till:
x

En hållbar tillväxt i storstadsregionen

Göteborgsregionen är en av Skandinaviens mest expansiva och attraktiva
storstadsregioner och en viktig tillväxtmotor för Sverige. Tillgången till en stor
befolkning, marknad, Nordens största hamn och Landvetter flygplats är styrkor
som ger konkurrenskraft gentemot andra delar av landet. Prognosen för år 2035
visar att invånarantalet i Göteborgsregionen passerat 1,2 miljoner och att
arbetsmarknadsregionen omfattar över 1,8 miljoner människor.
Regionförstoringen skapar nyttor i hela Västsverige men ställer höga krav på
transportsystemets förmåga. I dagsläget råder det störst brist i de spårbundna
systemen, en brist som även orsakar onödig trängsel i vägsystemen. I takt med
utbyggnad av de yteffektiva systemen måste även vägsystemens kapacitet och
funktionalitet bevakas. Den utökade arbetsmarknadsregionen möjliggörs av att det
finns flera effektiva och attraktiva regionala pendlingsmöjligheter och yteffektiva
transporter. Storstadsregionens tillväxt kräver en hög andel attraktiva kollektiva
trafikslag, gång och cykel samt intermodalitet, det vill säga god möjlighet för
personer och gods att nyttja olika trafikslag under resa eller transport. En sådan
utveckling stödjer storstadsregionens tillväxt och skapar attraktivitet.

x

Kraftigt minskad klimat- och miljöpåverkan från transportsystemet

Vår största utmaning i närtid är att radikalt minska utsläppen av växthusgaser. På
global nivå sätter Agenda 2030 ramen för klimatarbetet. I det regionala
måldokumentet Klimat 2030 anges att Västra Götaland ska vara en
fossiloberoende region år 2030. Transporter är idag en av de största lokala
utsläppskällorna i Göteborgsregionen och det behövs snabba och omfattande
förändringar för att minska transporternas klimatpåverkan. Det är i storstadsregionen som potentialen finns. Det är i storstadsregionen, med dess många
invånare, täthet, kunskap och innovationskraft, en kraftfull omställning har som
störst effekt. Det kräver att klimat- och miljömålen i betydligt högre grad än
tidigare integreras i planeringen av transportinfrastruktur.
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Inriktningar för transportinfrastrukturplaneringen
Vi vill öka järnvägskapaciteten för pendel- och regiontåg längs huvudstråken
Järnvägarna behöver ta en mycket större andel resor om arbetsmarknadsregionen
ska kunna växa. Idag råder det kapacitetsbrist i stora delar av systemet. Med
Västlänken ökar järnvägskapaciteten genom Göteborg, men behovet är fortsatt
stort längs huvudstråkens banor in mot Göteborg. Kapacitetsbristerna måste lösas
för en effektivare pendling inom storstadsregionen och i resten av Västsverige. En
robust tågtrafik med hög turtäthet är dessutom av stor vikt för att möjliggöra
framtida lägen för bostäder och arbetsplatser med hållbara resealternativ.
Utbyggnad av järnvägen i stråket Göteborg-Borås, inklusive hög tillgänglighet till
Landvetter flygplats, är högsta prioritet, men ska regionens tillväxt bli hållbar krävs
en ökad kapacitet i samtliga fem utpekade huvudstråken.
Inriktningen innebär bland annat att:
•
•
•
•

GR driver att utbyggnad och kapacitetsförstärkning av järnväg är prioriterat
framför andra åtgärder i stråken.
GR verkar för finansiering av järnvägssatsningar utöver nationell plan.
GR verkar för andra finansieringskällor som t ex EU-medel.
GR verkar för ett ökat resandeunderlag i stråken.

Vi vill förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken i det sammanhängande stadsområdet
Storstadsregionens kollektivtrafiksystem behöver kunna ta emot fler resenärer.
Trängsel och långa restider påverkar redan idag stomnätet i kärnan och det
sammanhängande stadsområdet, men också i dess anslutande delar där den
mellankommunala pendlingen är starkast. Bristerna kommer förstärkas när fler
ska bo och verka i regionen, därför måste kollektivtrafikens infrastruktur förstärkas
och anpassas till kommande behov. Det kräver att dagens kapacitets- och
framkomlighetsproblemen i det sammanhängande stadsområdet hanteras
kraftfullt och med ett långsiktigt perspektiv.
Inriktningen innebär bland annat att:
•
•
•

GR verkar för att en högre andel av medel i infrastrukturplanerna fördelas
till kollektivtrafikåtgärder.
GR verkar för att Målbild Koll 2035 genomförs.
GR arbetar för att uppnå effektiva kopplingspunkter mellan stadsområdet
och övriga regionen.

Vi vill öka sjö- och järnvägskapaciteten för godstransporter
Godstransporterna kommer öka i takt med handelns tillväxt lokalt och globalt. Av
klimatskäl behöver fler transporter ske till sjöss och på järnväg, men också för att
minska trängseln på vägarna. Göteborgs hamn har nationell och internationell
betydelse samt en central roll för regionens näringslivsutveckling och sysselsättning. Hamnen behöver mer kapacitet för att vara ett fortsatt konkurrenskraftigt
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godsnav i Norden och Europa. Överflyttning av gods från väg till mer transporteffektiva och klimatsmarta alternativ är en viktig prioritering.
Inriktningen innebär bland annat att:
•
•

GR ska verka för utbyggd järnvägskapacitet för att även rymma gods.
GR ska verka för en större andel statlig finansiering för
kapacitetsförstärkningar i Göteborgs hamn.

Vi vill förstärka cykelinfrastrukturen i sammanhängande regionala stråk
Andelen resor med cykel behöver bli fler för att minska klimatpåverkan och
trängsel samt för att främja hälsa och attraktiva stadsmiljöer. GR har beslutat att
fokusera på sammanhållna cykelstråk i ett regionalt huvudnät längs med de större
pendlingsstråken. Stora delar av huvudnätet är i behov av upprustning och investeringar måste samordnas för att ge effekt och nytta.
Inriktningen innebär bland annat att:
•
•

GR verkar för att en högre andel av medel i infrastrukturplanerna fördelas
till cykelåtgärder.
GR ska fortsätta leda och koordinera samarbetet kring regional
cykelinfrastruktur i Göteborgsregionen.

Vi vill utveckla transportsystemet i samspel med människors livsmiljö, biologisk mångfald och
ekosystemtjänster
Tillgång till ett urbant utbud och naturnära rekreations- och upplevelsevärden är
centrala kvaliteter i storstadsregionens livsmiljöer. När transportinfrastruktur
planeras och utformas ska störningar som buller, barriärer och dålig luftmiljö
minimeras. Genom att säkerställa och främja ekosystemtjänster och biologisk
mångfald kan störningar dämpas samtidigt som nya kvaliteter skapas. Regionens
gröna kilar och grönområden i tätorter behöver bevaras och utvecklas. Naturen och
ekosystemen har värden i sig, men är också förutsättningar för människans
livsmiljöer, idag och på lång sikt. Dessa värden och kvaliteter måste integreras
tidigt i planeringsprocesserna.
Inriktningen innebär bland annat att:
•
•

GR, tillsammans med medlemskommunerna, identifierar regionala
målkonflikter mellan transportinfrastruktur och andra värden.
GR verkar för att ta fram kunskapsunderlag samt metoder som minskar
buller och barriärer i stationssamhällena.
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Vi vill anpassa transportinfrastrukturen till klimatförändringarnas effekter
Förutom minskad klimatpåverkan behövs också anpassningar till ett redan
förändrat klimat. Transportinfrastruktur är en central samhällsfunktion som
behöver skyddas mot stigande vattenflöden och andra väderfenomen. Därför krävs
ett ökat fokus på och kunskap om klimatanpassning av transportinfrastruktur samt
en tydligare ansvarsfördelning mellan lokala, regionala och statliga aktörer. Det
krävs också att staten tar ett större ansvar för att klimatsäkra riksintressen för
infrastruktur.
Inriktningen innebär bland annat att:
•
•

GR verkar för ökad andel statlig finansiering i arbetet med
klimatanpassningsåtgärder för viktig infrastruktur.
GR verkar för etablering av älvkantsskydd längs med och i Göta älv.

Vi vill stimulera innovationer och ny teknik för att uppnå ett mer transporteffektivt samhälle
Innovationer är avgörande för högre transporteffektivitet och tillämpning av ny
teknik som gör att dagens transportsystem kan utnyttjas bättre. I storstadsregionen
finns ett kunskapsintensivt näringsliv med unik innovationskraft som spelar stor
roll för omställningen. Göteborgsregionen ska ligga i framkant när det kommer till
att testa nya lösningar för framtidens mobilitet och utbyggnad av smart
laddinfrastruktur. Vidare ska Göteborgsregionen, i samverkan med BRG och andra
aktörer, verka för en omställning till ett elektrifierat transportsystem.
Inriktningen innebär bland annat att:
•
•
•

GR och medlemskommunerna ska kunna erbjuda testbäddar för innovationer
och ny teknik.
GR tar fram underlag och förslag till åtgärder som underlättar omställning
till ett elektrifierat transportsystem.
GR aktivt deltar i kompetensomställningen för nuvarande och kommande
omställningsbehov i näringslivet.

Vi vill skapa förutsättningar för beteendeförändringar
Beteendeförändringar är grunden för både ökad transporteffektivitet och ökad
efterfrågan på attraktiva transportalternativ. En ökad valfrihet kommer att
stimulera beteendeförändringar. Göteborgsregionen vill se beteendepåverkande
åtgärder där transporteffektiva alternativ blir det mest attraktiva valet i människors
vardag. Medel i nationell och regional plan måste därför i betydligt högre grad
frigöras och riktas mot åtgärder som stimulerar beteendeförändringar.
Inriktningen innebär bland annat att:
•
•

GR verkar för att öka valfriheten mellan hållbara transportslag.
GR verkar för att medel i infrastrukturplaner kan användas till
objektsoberoende beteendepåverkansåtgärder.
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Återrapportering av uppdrag att utreda
förutsättningar för ett gemensamt
utförarregister, köpt vård och boende inom
individ- och familjeomsorg samt
funktionshinder
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att anteckna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Styrgruppen för social välfärd gav avdelningschefen i uppdrag 2019-11-07 att
utreda förutsättningarna för ett GR-gemensamt utförarregister inom individ- och
familjeomsorg samt funktionshinder.
Även socialchefsnätverket ställde sig bakom utredning i frågan. Bakgrunden är att
vård och boende för IFO-FH är en stor utgiftspost. En del drivs i egen regi men en
stor del köps in från externa leverantörer. Risk finns för oseriösa leverantörer och
oskäligt höga dygnskostnader. Göteborg Stad driver SPINK, samlad planeringsoch inköpsfunktion för sektor IFO-FH, och frågan väcktes om det är möjligt att
utveckla ett samarbete mellan SPINK och GR-kommunerna för att gemensamt
kunna påverka och driva utvecklingen framåt inom området. En förstudie
genomfördes våren 2020. Syftet var att utreda på vilket sätt ett gemensamt GRgemensamt utförarregister skulle kunna bidra till ökad kvalitet och minskade
kostnader samt möjligheter och begräsningar utifrån kommunernas behov.
Förstudiens delrapport (juni 2020) visade på både stora samordningsvinster och
utvecklingsmöjligheter. Ett gemensamt utförarregister kan bidra till minskade
kostnader, ökad kvalitet och en ökad kunskap kring hur stödet behöver utformas
för att möta personer med komplexa behov. Förstudiens delrapport kunde dock
inte ge svar på vilka kostnader ett GR-samarbete skulle medföra. För att kunna
besvara den frågan behöver förutsättningar och möjligheter för Göteborgs Stad att
bygga ut nuvarande IT-stöd utredas ytterligare.
Resultatet från förstudiens delrapport kommunicerades till socialchefsnätverket
som önskade gå vidare med att utreda förutsättningarna vidare. Styrgruppen för
social välfärd ställde sig positiva till en GR-samverkan och gavs av
Förbundsstyrelsen 2020-11-27 fortsatt uppdrag att utreda förutsättningarna för ett
GR-gemensamt utförarregister inom individ- och familjeomsorg samt
funktionshinder.
Efter att förutsättningarna nu har utretts slutrapporteras förstudien med
rekommendation till medlemskommunerna om att inleda samarbete med SPINK,
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Göteborgs Stad, för uppbyggnad av ett gemensamt utförarregister, köpt vård och
boende inom IFO/FH samt att inleda förstudie för att utreda tekniska och juridiska
förutsättningar för att skapa en GR gemensam it-plattform i samverkan med
Skånes Kommuner.

Beslutsunderlag
x

Slutrapport förstudie Gemensamt utförarregister möjligheter och
begränsningar, se bilaga 1.

BESKRIVNING AV ÄRENDET

Bakgrund och syfte
Styrgruppen för social välfärd gav avdelningschefen i uppdrag 2019-11-07- att
utreda förutsättningarna för ett GR-gemensamt utförarregister inom sektor
individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, IFO-FH. Även
socialchefsnätverket såg möjligheter med en gemensam samordning i frågan och
önskade en utredning kring förutsättningar och möjligheter.
Bakgrunden är att vård och boende för IFO-FH är en stor utgiftspost. En del drivs i
egen regi men en stor del köps in från externa leverantörer. Risk finns för oseriösa
leverantörer och oskäligt höga dygnskostnader. Kommunerna har ansvar för att
säkra att den person som behöver insatsen erbjuds stöd med hög kvalitet och till ett
rimligt pris. För det krävs ett systematiskt arbete, både när det gäller ramavtal och
direktupphandling. Varje kommun behöver därmed en uppbyggd kompetens runt
upphandling och uppföljning av leverantörer.
I Göteborg finns sedan två år SPINK, samlad planerings- och inköpsfunktion för
sektor IFO-FH, som ett svar på denna utmaning. SPINK har byggt upp en
sammanställning av leverantörer, ett utförarregister, och erbjuder stöd till
Göteborgs Stads stadsdelar vid placering. De är ett nav i utvecklingen av
inköpskompetens inom IFO-FH. Tillsammans med nämnden för inköp och
upphandling och stadsdelarna sker en samordnad och systematiserad
leverantörsuppföljning. SPINK har även i uppdrag att ta initiativ till nya ramavtal.
Frågan har väckts om det är möjligt att utveckla ett samarbete mellan SPINK och
GR-kommunerna för att gemensamt kunna påverka och driva utvecklingen framåt
inom området. En förstudie genomfördes under våren 2020. Den delrapport som
presenterades i juni 2020 visar på både stora samordningsvinster och
utvecklingsmöjligheter. Ett gemensamt utförarregister kan bidra till minskade
kostnader, ökad kvalitet och en ökad kunskap kring hur stödet behöver utformas
för att möta personer med komplexa behov.
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Förstudien visar att kommunerna önskar att ett gemensamt utförarregister ska
innehålla:
x Register med leverantörer som uppdateras löpande genom daglig kontroll.
Leverantörer uppdaterar lediga platser med mera.
x Systematisk leverantörsuppföljning enligt särskild plan, synpunktshantering
avseende leverantörer/utförare. Erfarenheter och referenser samlas från
tidigare placeringar.
x Avtals- och förhandlingsstöd, avtalsmallar, råd, juridisk kompetens med
mera.
x Central placeringsorganisation för att nyttja utförarregistret.
x Samverkan med leverantörer och nämnden för inköp och upphandling med
syfte att utveckla ramavtal och möjliggöra innovationer.
I det fall ett gemensamt utförarregister med i förstudien föreslagna funktioner
byggs upp finns tillsammans med gemensam upphandling av ramavtal
grundläggande förutsättningar för att kommunerna inom GR ska ta plats som en
drivande kraft för utveckling av köpt vård och boende.
Under arbetet med förstudien framkom att förutsättningarna och möjligheterna för
utbyggnad av nuvarande it-stöd behöver utredas ytterligare för att SPINK:s
verksamhet skulle kunna utökas. GR har nu gemensamt med SPINK och
Intraservice konstaterat att det inte är möjligt för andra kommuner att ansluta till
nuvarande it-stöd. Det finns inte förutsättningar för utbyggnad av nuvarande itstöd på det sätt som är önskvärt för att framåt stödja utvecklingen av arbetet med
ett gemensamt utförarregister. Därmed är det inte ett ekonomiskt hållbart
alternativ. GR har efter detta ställningstagande gemensamt med SPINK träffat
Skånes Kommuner. Syftet var att klargöra eventuella samarbetsvinster då Skånes
Kommuner utvecklar ett it-stöd för gemensamt utförarregister.
Förstudien om gemensamt utförarregister avslutas med nedan rekommendation
om fortsatt arbete.
GR rekommenderar medlemskommunerna:
x Att inleda samarbete med SPINK, Göteborgs Stad, för uppbyggnad av ett
gemensamt utförarregister, köpt vård och boende inom IFO/FH.
x Att inleda förstudie för att utreda tekniska och juridiska förutsättningar för
att skapa en GR gemensam it-plattform i samverkan med Skånes
Kommuner.

Bedömning
Styrgruppen för social välfärd gav avdelningschefen i uppdrag 2019-11-07 att
utreda förutsättningarna för ett gemensamt utförarregister inom individ- och
familjeomsorg samt funktionshinder. Delrapporten av uppdraget visar på tydliga
samordningsvinster och utvecklingsmöjligheter. Ett gemensamt utförarregister kan
bidra till minskade kostnader, ökad kvalitet och en ökad kunskap kring hur stödet
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behöver utformas för att möta personer med komplexa behov. När uppdraget
återrapporterades till styrgruppen 2020-09-22 noterade styrgruppen att det finns
stora vinster i att GR-kommunerna samverkar i frågan, men också att ytterligare
utredning av förutsättningar behövs. Styrgruppen gavs av Förbundsstyrelsen
fortsatt utredningsuppdrag 20-11-27. Fortsatt utredning visar att ett nytt it-system
för det gemensamma utförarregistret behöver utvecklas. GR rekommenderar en
förstudie för att utreda tekniska och juridiska förutsättningar. Styrgruppens
uppdrag anses därmed vara avlutat och återrapporterat till förbundsstyrelsen.
Förslag om och finansiering av förstudie för att utreda tekniska och juridiska
förutsättningar kommer att förankras vid socialchefernas nätverksmöte 16 april
2021.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Lena Holmlund
Avdelningschef
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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.

Förstudien genomfördes på uppdrag av sociala styrgruppen och socialchefsnätverket.
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1. Inledning – varför en förstudie?
Bakgrund
Göteborgsregionens (GR) styrgrupp för social välfärd och socialchefsnätverk har gett
avdelningen för arbetsmarknad och social välfärd i uppdrag att utreda
förutsättningarna för ett GR-gemensamt utförarregister inom sektor individ- och
familjeomsorg samt funktionshinder, IFO-FH. Bakgrunden till det är att vård och
boende för IFO-FH är en stor utgiftspost. En del drivs i egen regi men en stor del
köps in från externa leverantörer. Risk finns för oseriösa leverantörer och oskäligt
höga dygnskostnader. Kommunerna har ansvar för att säkra att den person som
behöver insatsen erbjuds stöd med hög kvalitet och till ett rimligt pris. För det krävs
ett systematiskt arbete, både när det gäller ramavtal och direktupphandling. Varje
kommun behöver därmed en uppbyggd kompetens runt upphandling och uppföljning
av leverantörer.
I Göteborg finns sedan två år SPINK, samlad planerings- och inköpsfunktion för
sektor IFO-FH, som ett svar på denna utmaning. SPINK har byggt upp en
sammanställning av leverantörer, ett utförarregister, och erbjuder stöd till Göteborgs
Stads stadsdelar vid placering. De är ett nav i utvecklingen av inköpskompetens inom
IFO-FH. Tillsammans med nämnden för inköp och upphandling och stadsdelarna
sker en samordnad och systematiserad leverantörsuppföljning. SPINK har även i
uppdrag att ta initiativ till nya ramavtal.
Frågan har väckts om det är möjligt att utveckla ett samarbete mellan SPINK och GRkommunerna för att gemensamt kunna påverka och driva utvecklingen framåt inom
området.
För att utreda förutsättningarna för ett gemensamt utförarregister har en
arbetsgrupp bildats. Cecilia Axelsson, GR, har ansvarat för genomförandet av
förstudien i dialog med Anna Melke, FoU i Väst GR, Anna Hedenström, SPINK och
Samuel Holmberg, SPINK. Lena Holmlund, GR, och Dag Eliasson, SPINK, har ingått
i styrgrupp för förstudien.

Syfte och frågeställning
Syftet med denna förstudie är att belysa både vilka möjligheter och vilka
begränsningar som finns utifrån kommunernas behov. Frågor som styrt förstudien
är:
x

På vilket sätt skulle ett gemensamt utförarregister
kunna bidra till minskade kostnader?

x

På vilket sätt skulle ett gemensamt utförarregister
kunna bidra till ökad kvalitet?
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x

På vilket sätt skulle ett gemensamt utförarregister
kunna bidra till en kunskapsbas gällande personer med
komplexa behov?

x

Vilka kostnader skulle ett GR-samarbete medföra för
SPINK och därmed för kommunerna?

Delrapport juni 2020
Under arbetet med förstudien under våren 2020 framkom att förutsättningarna och
möjligheterna för utbyggnad av nuvarande it-stöd behövde utredas ytterligare för att
SPINK:s verksamhet skulle kunna utökas. Det konstaterades vara viktigt att avvakta
att Göteborgs Stad utrett möjligheten att utveckla nuvarande it-stöd. Därför gjordes
en delrapport av förstudien i juni 2020.
Resultatet från förstudiens delrapport kommunicerades till socialchefsnätverket som
önskade gå vidare med att utreda förutsättningarna vidare. Styrgruppen för social
välfärd ställde sig positiva till en GR-samverkan och gavs av Förbundsstyrelsen 202011-27 fortsatt uppdrag att utreda förutsättningarna för ett GR-gemensamt
utförarregister inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.
Förutsättningarna har nu utretts och förstudien slutrapporteras.

Metod för datainsamling
Materialinsamlingen har bestått av tre delar: intervjuer, faktainsamling från tidigare
rapporter samt insamling av statistik rörande köpt vård och boende från
kommunerna. Utifrån den situation med Covid-19 som rådde under den tid
förstudien genomfördes har faktainsamlingen i så stor utsträckning som möjligt
utgått från lättillgänglig data. Åtta enskilda, semistrukturerade intervjuer har
genomförts med representanter från nedanstående kommuner:
x

Öckerö

x

Partille

x

Mölndals stad

x

Alingsås

x

Kungsbacka

x

Stenungsund

x

Lilla Edet

x

Lerum

Intervjuer
Intervjuerna genomfördes digitalt via Teams med verksamhets- och enhetschefer
från IFO- och FH-verksamheter. Syftet med intervjuerna var att få en bild av
nuvarande arbetssätt, problem och utvecklingsbehov. Urval av intervjupersoner
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gjordes utifrån kommunstorlek, geografisk spridning och med avsikt att få en jämn
fördelning av IFO- och FH-verksamheter. Intervjuer har även genomförts med
medarbetare från SPINK och genom att skicka skriftliga frågor till juristanställd på
SPINK samt medarbetare på nämnden för inköp och upphandling i Göteborgs Stad.

Rapporter
Information om SPINK är hämtad från Göteborgs Stads intranät, utredningen inför
uppstarten av SPINK och årsrapport för år 2019. Förstudien baseras också på
uppgifter från rapporter publicerade av statliga myndigheter: Konkurrensverket,
Upphandlingsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
Socialstyrelsen. Rapporter publicerade av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
har varit ytterligare en kunskapskälla.

Statistik
Statistiken har samlats in från samtliga kommuner med uppgifter om kostnader för
olika insatser år 2019, andel externa köp, upphandlingar samt vilka leverantörer som
har anlitats. Uppgifterna har analyserats av medarbetare på SPINK och jämförts med
statistik från SPINK inom området varpå en totalbild av leverantörsmarknaden och
kostnader inom köpt vård och boende har sammanställts.

Utredning av förutsättningar för utbyggnad av befintligt it-stöd
Utredningen av förutsättningar för utbyggnad av befintligt it-stöd har genomförts
genom dialog med och utifrån bedömning av Göteborgs Stads verksamheter, SPINK
och Intraservice.

Disposition
Delrapporten inleds med en redogörelse för hur upphandling inom området IFO-FH
går till idag inom Göteborgsregionens kommuner, samt regler och lagkrav. Då
frågeställningen för förstudien till viss/stor? del utgår från SPINK beskrivs den
verksamhetens innehåll i ett eget avsnitt. Nuläget för upphandling av köpt vård och
boende belyses ytterligare utifrån vilka förutsättningar och befintlig samverkan som
finns, samt vad andra myndigheter har sett. I efterföljande avsnitt belyses behovsbild
och nyttan för kommunerna i GR. Därefter redogörs för slutsatser om vad ett
utförarregister behöver innefatta för att möta kommunernas behov.
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2. Bakgrund – upphandling och utformningen av
SPINK
Lagar och regler vid upphandling
Offentlig upphandling – ramavtal och direktupphandling
Vid köp av boende eller öppenvård som inte bedrivs i kommunens egen regi sker en
offentlig upphandling av leverantör. Offentlig upphandling är lagreglerad och syftar
till att säkerställa inköpsprocessen så att offentliga medel används så effektivt som
möjligt.1 Den offentliga upphandlingen regleras bland annat av lag (2016:1145) om
offentlig upphandling (LOU). Placeringen kan göras genom avrop på ramavtal.2
Ramavtal kan ingås med en eller flera leverantörer och får löpa över maximalt fyra år,
om inte särskilda skäl finns. Genom ramavtal kan ett kontrakt tilldelas en leverantör
när behov uppstår, utan att en ny upphandling behöver göras.
En placering kan även göras med hjälp av direktupphandling. Direktupphandling kan
bli aktuellt om värdet av köpet inte överstiger gränsvärdet3 eller om det finns
synnerliga skäl. Vid beräkning av gränsvärdet ska det totala beloppet som ska betalas
enligt kontraktet uppskattas. Direktupphandlingar av samma slag gjorda under
räkenskapsåret räknas samman.
Vid direktupphandling ska upphandlande part alltid utgå från de
upphandlingsrättsliga principerna: principerna om likabehandling, ickediskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet.4
Upphandlingsreglerna ställer krav på att kommunen har riktlinjer för
direktupphandling.5 Upphandlingar vars värde överstiger 100 000 kronor ska
dokumenteras.

Kontroll och uppföljning av privata utförare
När kommunen lämnar över en uppgift till en privat utförare som annars skulle ha
utförts i egen regi har kommunen kvar det yttersta ansvaret och ska se till att den
privata utföraren uppfyller de bestämmelser som gäller för verksamheten6. En privat
utförare kan inte bli huvudman. Enligt kommunallagen (10 kap 8 §) ska kommunen
kontrollera och följa upp verksamheten när skötseln av en kommunal angelägenhet
genom avtal har lämnats över till en privat utförare.

Konkurrensverket (2020) Upphandlingsreglerna – en introduktion, sida 7
Konkurrensverket (2020) Upphandlingsreglerna – en introduktion, sida 33
3 Gränsvärdet för direktupphandling av sociala tjänster, Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
(LOU), högst 615 312 kronor år 2020. Konkurrensverket (2020) Krav på riktlinjer vid
direktupphandlingar, sida 4
4 Konkurrensverket (2020) Upphandlingsreglerna – en introduktion, sida 13
5 Konkurrensverket (2020) Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar, sida 4
6 Privata utförare i kommunal verksamhet (SOU 2013:53), sida 15
1

2
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Beskrivning av SPINK, Göteborgs Stad
SPINK står för Samlad placerings- och inköpsfunktion för sektor individ- och
familjeomsorg samt funktionshinder.7 Verksamheten har funnits i Göteborgs Stad
sedan 2018 och utgör en övergripande placerings- och beställarfunktion för samtliga
stadsdelar. Med hjälp av ett uppbyggt utförarregister erbjuds stadsdelarna
placeringsstöd i individärenden. SPINK samordnar även uppföljningen av privata
leverantörer.

Innehåll SPINK:s utförarregister
SPINK:s utförarregister samlar uppgifter om leverantörer i egen regi (53
verksamheter), ramavtalsleverantörer (273 verksamheter) och leverantörer utan
ramavtal (498 verksamheter) i en databas. Information finns även om bland annat
kompetensprofil, kvalitet, lediga platser, pris och villkor. Uppgifter i registret baseras
på flera källor så som kontroll hos myndigheter (Skatteverket, IVO), aggregerad
kunskap från socialsekreterare och uppföljningsbesök.
Nuvarande process inför placering
Processen mellan stadsdelen och SPINK inför placering startar med utredning och
beslut om insats, för vilken socialsekreterare i en stadsdel ansvarar. Efter
placeringsförfrågan ger placeringshandläggaren en till tre rekommendationer på
insatser där det finns plats och som matchar personens behov. SPINK ansvarar för
att verksamheter som omfattas av ramavtal först tillfrågas om ledig plats. Om
ramavtalsupphandlade leverantörer inte kan leverera en tänkbar plats kan SPINK
förmedla platser hos leverantörer som måste direktupphandlas. Socialsekreteraren
fattar beslut om placering och leverantör.

Utredning och
beslut om insats

Placeringsförfrågan skickas
till SPINK

Matchning av
individens behov
mot lämpliga
leverantörers insats

Kontroll av ledig
plats till rimligt pris
med rätt
vårdinnehåll på
kvalitetssäkrat
boende

Ett till tre förslag på
leverantörer
lämnas till
socialsekreterare

Den samordnande funktionen i stadsdelen, så kallad LINK-samordnare, ger stöd till
socialsekreterare och enhetschef att skriva, förhandla och granska placeringsavtalet
samt har fortsatt dialog med vald leverantör. Socialsekreteraren ansvarar för
genomförande, uppföljning och omprövning i individärendet.

7

Kunskap om SPINK är hämtad från Årsrapport 2019, www.goteborg.se, samt Marianne Forslund,
Utredning och förslag avseende start av samlad placerings- och inköpsfunktionför sektor IFO-FH
SPINK (2017)
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Link-samordnaren i
stadsdelen skriver
eller granskar
placeringsavtalet och
ansvarig chef
undertecknar

Uppdrag skickas till
leverantören av
stadsdelen enligt
stadsdelens
delegationsordning

Socialsekreteraren
meddelar SPINK
vilken leverantör som
använts

Socialsekreteraren
ansvarar för
genomförande,
uppföljning,
omprövning och
överväganden

Akut placering
SPINK hanterar även akuta placeringar där placeringen behöver göras samma dag
eller nästföljande dag.
Avgränsningar
SPINK hanterar inte:
x

SiS-placeringar: placeringar vid särskilda ungdomshem
eller LVM-hem (lag om vård av missbrukare) som drivs
av Statens institutionsstyrelse (SiS).

x

Daglig verksamhet.

x

Bostad med särskild service enligt LSS i egen regi och
inom ramavtal.

Ansvarsfördelning SPINK och stadsdelar
Varje stadsdel har en lokal samordnare, LINK, som ansvarar för en del av
inköpsprocessen. Den lokala samordnaren ansvarar för:
x

Att rutiner gällande direktupphandling finns och
efterlevs.

x

Att placeringsavtal upprättas, uppdrag skickas till
utförare och att fakturering sker korrekt.

x

Information från och till ett gemensamt utförarregister
till exempel rörande synpunkter på leverantörer eller
avvikelser i placeringsprocessen.

x

Information från SPINK till berörda medarbetare och
chefer om förändringar och villkor i ramavtal och hos
kontrollerade leverantörer utan ramavtal.

x

Att delta i samordnad uppföljning av leverantörer vad
gäller kvalitet, ekonomi, resultat.
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Juridiskt stöd
SPINK erbjuder juridiskt stöd för att tolka diverse avtalsvillkor inom ramavtal
tecknas. Verksamheten tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning om
upphandlingar, inköp och tvister.

Systematisk leverantörsuppföljning
Ett av SPINK:s uppdrag är att systematisera och samordna uppföljning av
leverantörer. Uppföljningen omfattar:
x

Basuppföljning av alla leverantörer i SPINK:s
utförarsammanställning. Leverantörens
ekonomiska situation, bolagsstruktur, IVO-tillstånd och
tillsynsrapporter kontrolleras. SPINK inhämtar
uppgifter om organisationsnummer, kontaktuppgifter
och verksamhetens innehåll innan leverantörer som
saknar ramavtal läggs till i utförarregistret. Uppgifterna
kontrolleras och uppdateras regelbundet.

x

Synpunktshantering. Synpunkter om verksamheter
tas emot, dokumenteras och utvärderas. Hanteringen av
synpunkter som kommer in beror på synpunktens
karaktär. Allvarliga synpunkter kan leda till
rekommendationsstopp.

x

Leverantörsbesök. SPINK har åtagit sig att årligen
genomföra 70 uppföljningsbesök hos leverantörer.
Syftet är att öka kunskapen om leverantörer. Genom
uppföljningsbesöken kan skillnader mellan
leverantörernas bemanning, kompetens och arbetssätt
identifieras. Adekvata prisjämförelser och bättre
matchning av rätt insats till rätt person möjliggörs.

Leverantörsträffar
SPINK erbjuder leverantörer möjlighet till träffar för dialog om bland annat avtal,
inkomna synpunkter och relevant information.

Vinster med SPINK:s verksamhet
SPINK har i utvärdering av verksamheten identifierat flera vinster med arbetssättet:
x

Ökad inköpskompetens och ramavtalstrohet.

x

Minskade kostnader då pris alltid värderas vid
matchning.
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x

Optimerad beläggning i egen regi.

x

Höjd kvalitet då alla leverantörer kontrolleras dagligen.
Samlade synpunkter ger möjlighet att agera. De
matchningar som görs efter placeringsförfrågan blir mer
träffsäkra genom uppbyggd kunskap om insatser och
målgrupper. Genom kontrollerna och uppföljning
minskar även risken för oseriösa leverantörer.

x

Frigjord tid för socialsekreterare då de inte behöver leta
plats och utförare utan rapporterar lediga platser direkt
i systemet.

Vilka köp av vård och boende inom IFO-FH gör kommunerna idag?
I sammanställning av inkomna uppgifter från 9 av 12 kommuner framkommer att 36
% av köp av vård och boende inom IFO-FH görs genom ramavtal. En hög andel köp
görs således genom direktupphandling. Andel köp på ramavtal skiljer sig mycket åt
mellan olika insatser. Som exempel görs 81% av köpen av korttidsvistelse enligt LSS
genom ramavtal, men endast 5 % när det gäller särskilt boende enligt SOL.
En jämförelse har gjorts mellan de leverantörer som kranskommunerna köper
insatser av och de leverantörer som finns i SPINKs utförarregister. Leverantörer som
ingått i jämförelsen utgörs av privata aktörer inom vård/omsorgssektorn.
Jämförelsen visar att kommunerna inom Göteborgsregionen till stor del använder
samma leverantörer. Av 255 leverantörer återfinns 194 i SPINKs utförarregister. Det
finns variationer mellan olika insatsområden. Inom två områden, behandlingshem
för vuxna samt familjehemsföretag, finns högst andel leverantörer inte med i SPINKs
utförarregister. Främst beror detta på att Göteborgs Stad sällan går utanför ramavtal
när det gäller behandlingshem för vuxna och att det finns många mindre företag
inom familjehem, socialt boende och skyddat boende.
Av statistiken framkommer även att det finns några stora leverantörer, Attendo,
Gryning Vård, Nytida AB och Ågrenska AB, som 8 av 9 kommuner använder sig av.
Dessa leverantörer har även ett brett utbud av insatser.

Befintlig samverkan kring upphandling, köpt vård och boende
Samarbete med nämnden för inköp och upphandling, Göteborgs Stad
Nämnden för inköp och upphandling är Göteborgs Stads inköpscentral med
uppdraget att driva centraliserad inköpsverksamhet med ett huvudansvar för
samordnad upphandling av varor och tjänster. Göteborgs Stad har samverkansavtal
med kommuner inom Göteborgsregionen, Alingsås undantaget8. Inför påbörjan av ny
8

Uppgifter från nämnden för inköp och upphandling, Göteborgs Stad.
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upphandling får samtliga samverkansparter en förfrågan om de vill vara med på
kommande upphandling/ramavtal och måste då svara ja eller nej inom angiven
tidsfrist. Samverkande kommuner får även möjlighet att vara med i en avtalsgrupp
vilken bland annat arbetar fram underlag och utvärderar inkomna anbud.

SKL Kommentus
SKL Kommentus9 hjälper kommuner och regioner med strategiskt inköp och
ramavtal. Genom att betala en serviceavgift kan alla kommuner bli kund hos SKL
Kommentus och kan då göra avrop på flera olika ramavtal. De ramavtal som finns
genom SKL Kommentus idag inom område IFO-FH är HVB vuxna med missbruk,
HVB barn och unga, stödboende, uppföljandekontroll inom socialtjänst och
konsulentstödd familjehemsvård.

Gryning Vård
Gryning Vård AB ägs av kommunerna genom de fyra kommunalförbunden i Västra
Götalands län.
och erbjuder öppenvård och boende till barn, unga och vuxna samt konsulentstödd
familjehemsvård. Ett undantag i LOU tillåter köp från eget bolag, en fristående enhet,
utan upphandling10. Detta kallas in house-undantaget eller Teckal-undantaget. För
att undantaget ska gälla ska två kriterier vara uppfyllda:
x

Kontrollkriteriet, den upphandlade myndigheten ska
utöva kontroll över bolaget.

x

Verksamhetskriteriet, minst 80procent av bolagets
verksamhet bedrivs för den upphandlande
myndighetens räkning.

Gryning Vård uppfyller kontrollkriteriet men säljer inte platser i tillräckligt stor andel
till de ägande kommunerna för att in house-undantaget ska vara tillämpligt.
Placeringar genom Gryning Vård behöver således upphandlas genom ramavtal eller
direktupphandling.

Uppföljning av kvalitet – vad lyfts fram nationellt? Att bedöma kvalitetsskillnader
Konkurrensverket har sett att det är svårt att bedöma kvalitetsskillnader mellan olika
leverantörer.11 Detta gäller både vid direktupphandling och vid avrop från ramavtal
och beror delvis på att det är svårt att finna bra utvärderingskriterier.
Ett sätt att följa upp kvalitet är att skilja mellan:12

9

https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/
Kammarkollegiet 2013:3 Vägledning: Köp från eget bolag, sida 12
11 Konkurrensverket, Rapport 2015:3, Hem för vård eller boende för barn och unga, En kartläggning av
kommunernas ramavtalsupphandlingar. Sida 29
12 SOU 2013:53, Privata utförare i kommunal verksamhet, sida 68
10
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x

Strukturkvalitet – med vilka resurser utförs tjänsten?

x

Processkvalitet – hur utförs tjänsten?

x

Resultatkvalitet – vilken effekt har tjänsten haft?

Konkurrensverkets kartläggning visar att uppföljning genom kontroll av struktur och
processkvalitet sker, det vill säga hur tjänsten har utförts och verksamhetens
förutsättningar.13 Det upplevs svårare att följa upp resultatkvalitet och det finns inte
utvecklade arbetssätt för att kunna göra det. Man följer regelbundet upp insatser på
individnivå men sammanställer inte vilka insatser som har gett resultat på gruppnivå.
Upphandling kan bli ett strategiskt verktyg för att nå mål och förbättra verksamheten
i det fall kunskap från uppföljning av leverantörer och kvalitet används. För detta
krävs att strukturerad uppsamling av erfarenheter görs, att brister som upptäcks
dokumenteras gemensamt med det som fungerar väl och som har lett till kvalitet.

Brukarperspektivet
Den uppföljning som görs i dag tenderar att fokusera på strukturer och processer, och
inte på de resultat som vården och omsorgen ska leda till.14 Resultatet av insatserna
är det viktiga för brukarna. Utan uppföljning kan man inte avgöra om insatserna
leder till de resultat som önskas. Som exempel saknas det en gemensam syn kring vad
insatser ska leda till för resultat inom beroende- och missbruksvården. Myndigheten
för vård- och omsorgsanalys pekar på vikten av brukarnas delaktighet i
uppföljningsarbetet så att det som patienter och brukare tycker är viktigt följs upp.
Förutsättningar behöver stärkas i form av kompetens kring uppföljning och en
ändamålsenlig dokumentation med it-stöd som förenklar processen.15
Även inom området barn och unga konstaterar myndigheten för vård- och
omsorgsanalys att uppföljningen inte fångar det barn och unga tycker är viktigt i
tillräckligt hög grad.16 Den information som samlas in används inte i
verksamhetsutveckling på det sätt som den skulle kunna göra. Vidare saknar de
uppföljningar som görs idag uppgifter som behövs för att kunna avgöra om en viss
insats leder till önskat resultat.17 Dessa uppgifter skulle kunna fås genom att använda
BBIC fullt ut, att följa upp utbildning och hälsa men också genom att systematiskt
ställa fler frågor till barnen själva om vad de tycker är viktigt, hur de uppfattar att en
stödinsats har varit och om den har bidragit till förändring i önskad riktning.

Konkurrensverket, Rapport 2015:3, Hem för vård eller boende för barn och unga, En kartläggning av
kommunernas ramavtalsupphandlingar, sida 42 ff
14 Myndigheten för vårdanalys, rapport 2016:2, Missar vi målen med missbruks- och beroendevården?,
sida 21 ff
15 Myndigheten för vårdanalys, rapport 2016:2, Missar vi målen med missbruks- och beroendevården?,
sida 70 ff
16 Myndigheten för vårdanalys, rapport 2018:9, Fatta läget. Om systematisk uppföljning och den sociala
dygnsvården för barn och unga. Sida 133
17 Myndigheten för vårdanalys, rapport 2018:9, Fatta läget. Om systematisk uppföljning och den sociala
dygnsvården för barn och unga. Sida 135 ff
13
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Vad har IVO sett?
År 2019 fann IVO brister i ungefär hälften av de granskade verksamheterna.18 De
vanligaste bristerna handlade om genomförande och uppföljning,
inskrivningsförfarandet på boendet och brister som rör trygghet och säkerhet.
Bristerna innebär en risk för att barn och unga inte får de insatser de har behov av.
De flesta barn och unga har det bra men det finns barn som i sina boenden blir
utsatta för våld och övergrepp, både av personal och medboende. En tillsyn av 40
kommuner 2019 visade att en tredjedel av kommunerna inte hade kontrollerat om de
konsulentverksamheter de anlitade hade tillstånd för sin verksamhet. I en annan
tillsyn identifierades 48 verksamheter som inte följer sitt tillstånd, det vill säga att de
bland annat skriver in ungdomar som hör till en målgrupp som de inte har tillstånd
för.
IVO:s rapport visar även att alla barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning inte
är trygga i sina boenden. Anmälningar om missförhållanden om tvångs- och
begränsningsåtgärder har ökat, och IVO konstaterar att där övergrepp har skett
handlar det ofta om att personalen inte har haft rätt kompetens med kunskap om
pedagogiska metoder eller inom alternativ och kompletterande kommunikation,
AKK.
Vidare konstaterar IVO att de brister som har identifierats inom missbruksvården i
det systematiska kvalitetsarbetet inte alltid har åtgärdats utan fått lov att fortgå.

Avtalsuppföljning
Det finns risker med bristande avtalsuppföljning, såsom att leverantören inte lever
upp till de krav som har ställts men att full ersättning trots detta utgår.19
Verksamheterna kan även förändras över tid på ett sätt som har betydelse för
kvaliteten. Då det finns brister i avtalsuppföljningen finns det skäl att prioritera
avtalsuppföljningen högre. En uppföljningsplan bör finnas där både kontroll av och
samverkan med leverantören är centrala. I uppföljningsplanen bör framgå vad som
ska följas upp, när och av vem samt vad som händer om inte avtalet följs.
Avtalsuppföljningen beskrivs som komplicerad och resurskrävande. 20.
Branschorganisationerna Svenska Vård och Vårdföretagarna önskar en
strukturerad avtalsuppföljning med kvalitetskonkurrens snarare än priskonkurrens,
liknande krav i förfrågningsunderlagen och kvalitetsindikatorer.

Direktupphandling
I rapport från Konkurrensverket konstateras att risken för otillåtna
direktupphandlingar och dåliga affärer ökar med ett ramavtal som inte motsvarar

18 IVO, Rapport 2019, Vad har IVO sett 2019? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens
risker för verksamhetsåret 2019, sida 27–33, sida 42, sida 55
19 Konkurrensverket, Rapport 2015:3, Hem för vård eller boende för barn och unga, En kartläggning av
kommunernas ramavtalsupphandlingar, sida 41
20 Konkurrensverket, Rapport 2015:3, Hem för vård eller boende för barn och unga, En kartläggning av
kommunernas ramavtalsupphandlingar. sida 31-32
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behoven.21 Genom samverkan inom, bland annat, nedan områden pekas på stora
utvecklingsmöjligheter och samverkansvinster för kommunerna:
x

Använda upphandling strategiskt genom
behovs- och marknadsanalys. Här ingår även
dialog med leverantörer och att ställa krav på sådant
som marknaden ännu inte erbjuder för att möjliggöra
innovation och utveckling.

x

Kravställan om resultat. I avtal med leverantör kan
krav ställas på färre sammanbrott, adekvat vårdtid och
personens egen nöjdhet. Kraven ska ge utrymme för
leverantören att utveckla sin verksamhet och bör därför
inte vara för detaljerade.

x

Uppföljning av resultat. Resultatuppföljningen kan
användas i verksamhetsutveckling och i kommande
upphandlingar.

Genom att gå samman blir kommunerna starkare som köpare och kan driva
utvecklingen genom upphandling. Ett register där resultat och kvalitet från
uppföljningar sammanställs möjliggör jämförelse av leverantörer. Erfarenheter från
upphandling, avtalsuppföljning och utvärdering kan då spridas varvid risken att
avtalsrelationer och kännedom om leverantörernas kvalitet försvinner när personal
slutar sin tjänst minskar. Upphandling kan användas som ett strategiskt verktyg för
att bli en drivande kraft för innovationer och bidra till en hållbar utveckling.22 Genom
dialog med leverantörer och krav på funktion kan nya lösningar utvecklas.

21 Konkurrensverket, Rapport 2015:3, Hem för vård eller boende för barn och unga, En kartläggning av
kommunernas ramavtalsupphandlingar. sida 33-35
22 SKL (2017) Upphandling för innovation och mervärde, s 8
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3. Förväntningar på ett gemensamt register
Chefer inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinder från åtta kommuner
inom Göteborgsregionen har intervjuats för att undersöka behovet hos
verksamheterna och vilka problem ett gemensamt utförarregister förväntas lösa.

Erfarenheter av upphandlingar i befintligt system
Ramavtal och direktupphandling
I intervjuerna framkommer skilda förutsättningar för upphandling. Vanligt är stöd av
upphandlings-/ekonomienhet och att ramavtal finns upprättade med några få
leverantörer. Kommunerna runt Göteborg har till viss del samverkansavtal med
Göteborgs Stad och några kommuner är även ramavtalspart i SKL Kommentus
upphandling av ramavtal. De flesta placeringar sker dock genom direktupphandling.
Några kommuner beskriver att det är enklare att finna ledig plats idag, detta var
svårare för några år sedan. Man kan dock behöva söka sig utanför kommunen eller
närliggande kommuner även om man önskar placera i eller så nära hemkommunen
som möjligt då detta underlättar en hållbar planering som kan ta vid efter
placeringen samt möjlighet för personen att fortsätta ha kontakt med sitt sociala
nätverk, behandlande sjukvård etc.

Målgrupper
Vilka målgrupper man köper vård och boende för av externa leverantörer skiljer sig åt
och beror helt på för vilka målgrupper man har en utbyggd verksamhet i egen regi.
Samtliga kommuner beskriver en stor satsning på interna verksamheter och
utveckling av så kallade hemmaplanslösningar. Olika satsningar och insatser,
förändringar i arbetssätt och utbyggnad av egna insatser har gett effekt genom att
placeringsbehovet har minskat, och då i flera fall även behovet av placeringar utanför
kommunen.
När det gäller bostad med särskild service enligt LSS för vuxna finns det mycket litet
behov av externa leverantörer. Flera berättar också om vikten av att kommunen
själva kan tillhandahålla dessa boenden och att det är av särskild vikt för målgruppen
att man kan erbjudas boende i sin hemkommun.

Placeringsprocessen och avtal
Det framkommer att socialsekreteraren har en stor och viktig roll i att finna rätt
placering. Matchningen bygger ibland på att man har arbetat en tid och lärt känna
olika leverantörer. Den egna erfarenheten av att tidigare ha använt leverantören
spelar då roll. Ofta används boenden och vårdalternativ som man tidigare har haft
avtal med. Det finns en risk att andra leverantörer som skulle kunna möta en
brukares stödbehov med större träffsäkerhet inte övervägs på grund av att man
saknar kännedom om dessa alternativ. En kommun nämner även att man använder
sig av ssil.se.23
Ssil.se är ett privat företag som tillhandahåller kostnadsfri placeringsservice för kommuner där en
placeringsförfrågan matchas med leverantör på marknaden.
23
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Socialsekreteraren har ibland en roll i förhandling av pris. I en mindre kommun görs
färre antal placeringar varför specifik specialistkompetens inte är lika lätt att bygga
upp. Vem som sköter prisförhandlingen varierar dock, det är en uppgift som tilldelats
socialsekreterare, enhetschef, verksamhetschef eller ekonomiavdelning.
Alla beskriver att man förhandlar pris vid ingång av avtal och att priset alltid
korrigeras i förhandlingen. Även uppsägningstid förhandlas.
I förhandling av pris är det svårt att avgöra för kommunerna vad som är ett rimligt
pris. Det uttrycks behov av en modell för att kunna göra en bedömning av en rimlig
prissättning. Exempel på en faktor som avgör priset är bemanning. Det finns idag
ingen vägledning för den som förhandlar priset för kommunens räkning att bedöma
vad en rimlig bemanning är utifrån en given problembild.
Många beskriver ett omfattande arbete med att göra bra platsförfrågningar och bra
underlag inför placering. Förste socialsekreterare/metodstödjare har en coachande
roll i det omfattande arbetet med platsförfrågningar. Stor kompetens finns i
kommunerna för att beskriva hur personens behov ser ut. Att tydligt beskriva
personens problematik kan minska risken för sammanbrott och behov av
omplacering. Samtidigt finns en viss oro för att en komplex problematik ska minska
risken att få ett ja till plats från leverantören och en bra prisbild.

Uppföljning och kontroll
Innan placering och avtal sker kontroll av leverantörerna. Efter placering sker
uppföljning i individärenden. Här kan viss information om leverantören efterfrågas. I
de fall till exempel dokumentation begärs in kan eventuella brister framkomma. När
socialsekreteraren besöker brukare och boende på plats får socialsekretaren även en
del information om leverantören. Flera framför att en god individuppföljning ger en
god bild av leverantören och hur den sköter sitt åtagande. IVO-tillstånd och
granskningar följs upp samtidigt med individuppföljningen. En kommun berättar att
man har skrivit in i placeringsavtal att få ta del av IVO-granskning om så sker. Det
förekommer även att priset följs upp över tid och att insatsens pris korrigeras när
behovet av stöd förändras. Utöver detta följs verksamheterna inte upp. I de fall
förändringar av verksamheten inträffar efter den leverantörskontroll som gjordes
innan placering finns risk att dessa inte kommer till placerande kommuns kännedom.
En svårighet som lyfts i intervjuerna är att socialsekreterarna ibland upplever
tveksamhet inför att kritisera leverantören då man har en oro för att brukaren ska
hamna i en svår situation.

Vård och boende i egen regi
En kommun beskriver en överkapacitet av vård och boende i egen regi inom ett
enskilt område, barnboende, men möjligheten att sälja platser till andra kommuner
saknas överlag. I de fall det har funnits överkapacitet har dessa verksamheter lagts
ner som ett led i att åstadkomma budget i balans.
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Leverantörer och avtal
Man upplever i liten utsträckning oseriösa leverantörer. När det förekommer är det
ofta kopplat till att man inte får information om förändrad situation och att priset
ändras över tid utifrån att leverantören hävdar att viss typ av stöd inte ingår i det pris
som ramavtalet anger. Här beskriver några kommuner ett framgångsrikt arbete med
avtalsskrivning vid placeringar. Man berättar om erfarenhet av att en tydlig
kravställning minskar risken för att dessa situationer uppkommer.
Risken för avtal med oseriösa leverantörer minimeras också genom kontroller av
leverantören innan placering. I vissa fall när akuta placeringar behöver göras kan
detta dock vara svårt att hinna med för enskilda handläggare.

Dilemman som uppstår idag
I intervjuerna framkommer olika dilemman vilka beskrivs nedan.
Svårt att matcha boende för vissa målgrupper
I intervjuerna framkommer särskilda svårigheter att finna plats, köpt vård och
boende, för vissa målgrupper:
x

Personer med psykiatrisk problematik såsom
självskadebeteende, och personer med samsjuklighet.
Personer som hamnar mellan IFO och FH, eller
egentligen har rätt till stöd från båda delar av
organisationen.

x

Personer med komplexa behov såsom utåtagerande
beteende, samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och
beroende, våldsutsatta kvinnor med
beroendeproblematik eller funktionsnedsättning
(dubbelt utsatta kvinnor).

x

Personer med behov av substitutionsbehandling och där
etablerad öppenvård saknas.

x

Barn med funktionsnedsättning och samtidigt behov av
psykiatrisk vård.

x

Barn med funktionsnedsättning i behov av boende.

x

Barn och unga i behov av placering på HVB-hem med
integrerad skola.

x

Våldsutsatta kvinnor i behov av skyddat boende vid våld
i nära relationer eller vid hedersrelaterat våld. Här
beskrivs både en brist på platser och boende med
varierande kvalitet.
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Svårighet att hitta rätt leverantör kan även handla om boende till personer i behov av
mindre omfattande stöd. Här beskrivs att man kan hamna i en situation där man
behöver köpa plats hos leverantör som erbjuder stöd i större omfattning än vad
personen egentligen har behov av, med en högre kostnad som följd.
Platsbrist kan medföra extra kostnader
I det fall det är en brist av boendeplatser, såsom till exempel på boende för att
upprätthålla nykterhet, kan plats behöva bokas upp i förväg för att garantera plats
när personen väl behöver det. En situation där personen står utan boende och rätt
stöd efter avgiftning undviks men medför extra kostnader då man får betala för
platsen i väntan på att personen är redo för att flytta in.
Svårt att mäta kvalitet
Flera kommuner önskar utveckla arbetet med att säkra kvalitet. Frågor ställs av flera
kommuner kring vad som är god kvalitet och hur kvalitet kan mätas på ett säkert sätt.
Det är något som beskrivs som svårt då man menar att kvalitet är upplevelsebaserat.
Man önskar få större kunskap om vad brukarna upplever som kvalitet och hur det
kan vägas in i större omfattning. Flera kommuner nämner även att kvaliteten kan
variera över tid beroende på till exempel sjukskriven personal ellerandra personer
som är placerade på samma boende. En garanti på kvalitet över tid ses därför som
svårt att åstadkomma.

Tidsbrist vid akuta situationer
I akuta situationer kan man hamna i ett läge där man inte hinner kontrollera
leverantörer i alla avseenden innan placering. Kontrollerna görs alltid ändå men med
viss eftersläpning. Avtal kan då vara skrivet och placeringen redan gjord.
Svårt att jämföra pris kopplat till kvalitet
Kommunerna beskriver att det är svårt att jämföra leverantörer. Får man samma
tjänst vid olika prissättning hos två leverantörer eller innebär ett högre pris också en
högre kvalitet? Även i de fall där vårdnivåer är specificerade, såsom för till exempel
konsulentstödda familjehem, kan det vara svårt att göra jämförelser.

Behovsinventering – vad önskar kommunerna få ut av registret?
I intervjuerna framhålls kraften som finns i att flera kommuner samlar sig i en fråga.
Det framförs att samarbetet behöver vara tydligt och politiskt förankrat. Nedan är de
områden som nämnts att man önskar samverkan kring:
x

Uppdaterat och tillförlitligt leverantörsregister som är
enkelt, praktiskt och användarvänligt.

x

Utveckling av fler och bättre ramavtal och
kvalitetssäkring av direktupphandling. Kommunerna
önskar bli starkare i kravställan, påverka prisbild och
verksamhetens innehåll.
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x

Referenser, att kunna dela med sig av erfarenheter av
leverantörernas verksamheter i referenstagning beskrivs
av många som ett intressant område.

x

Leverantörskontroll med leverantörsbesök för kunskap
och trygghet kring de leverantörer som används.

x

Stöd i matchningsprocessen för att matcha behovsbild
med möjliga utförare, med en garanti på att man får
förslag efter en ställd platsförfrågan.

x

Samlad kunskap för ökad professionalitet genom
gemensamma rutiner och möjlighet till stöd i
avtalsprocessen.

x

Utveckling av verksamheter. Genom dialog med
leverantörer önskar man bidra till att verksamheternas
innehåll utvecklas för att motsvara de behov som finns.
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4. Möjligheter och begränsningar med ett gemensamt
utförarregister
Möjligheter med ett gemensamt register
Kommunerna beskriver liknande behov
I intervjuer med kommunerna inom GR och i rapporter från andra myndigheter
framkommer en samstämmig bild av vilka behov av utveckling som finns inom
området köpt vård och boende, IFO-FH. Det finns kända brister i både upphandling
och i kvalitet hos privata utförare. Riskmomenten är flera både vad gäller att inte
kunna leva upp till det ansvar man har som kommun att upphandla enligt regelverket
samt att följa upp att leverantörer utför verksamhet av god kvalitet. Det finns även
osäkerhet kring hur man gör kvalitetsjämförelser som leder till säkerhet i att välja att
upphandla den leverantör som erbjuder det bästa alternativet utifrån den enskildes
behov.
På en punkt skiljer sig dock behovet för Göteborgs Stad från övriga kommuner. Det
gäller egenregi där Göteborgs Stads storlek och komplexitet gör att det finns behov av
ett register med placeringsfunktion även för verksamheter som drivs av den egna
kommunen. I övriga kommuner, där de egna verksamheterna är mycket färre till
antalet, finns andra möjligheter till ett tätt och nära samarbete mellan
verksamheterna. Samtliga kommuner beskriver att man alltid provar möjligheten till
hemmaplanslösningar innan extern placering blir aktuell och att detta arbete redan
är utvecklat och välfungerande idag.
Utifrån kommunernas svar i intervjuerna kring personer med funktionsnedsättning
och insatsen bostad med särskild service enligt LSS, personkrets 1 och 2, har man
utbyggd möjlighet att placera på boende i egenregi. Därför kan antas att det även för
denna målgrupp endast i undantagsfall kommer att behövas ett gemensamt
utförarregister med placeringsstöd.

På vilket sätt skulle ett gemensamt utförarregister kunna bidra till minskade
kostnader?
Då behovet är samstämmigt är samordningsvinsterna av ett gemensamt
utförarregister tydliga. Ett gemensamt utförarregister innebär en kostnad som ännu
inte är möjlig att beräkna, men det har potential att på sikt bidra till minskade
kostnader av flera skäl:
x

Risk för otillåten upphandling och dåliga affärer
minskar.

x

Kommunerna blir starkare som köpare och kan ställa
krav på leverantörer och påverka prisbilden.
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x

Registret ger en överblick över leverantörer vilket
minskar den arbetstid som socialsekreterare behöver
lägga på att leta plats.

x

Sammanställning av resultat och kvalitet från
uppföljningar möjliggör jämförelse av leverantörer.

x

Central samordning av leverantörskontroller.

x

Samordning genom att gemensamt anställa och bekosta
specialistfunktioner såsom placeringshandläggare och
jurist vars arbete effektiviserar och kvalitetssäkrar
inköps- och upphandlingsprocessen.

x

Bättre förutsättningar för matchning ger större chans
till stabila placeringar och insatser som möter behov.

På vilket sätt skulle ett gemensamt utförarregister kunna bidra till ökad kvalitet?
Ett gemensamt register löser inte alla kvalitetsfrågor eftersom den som arbetar med
ett utförarregister inte kan ha tillgång till all information som den enskilde
handläggaren har om ett ärende. Därmed är det svårt att se hur det skulle kunna öka
det som kan kallas resultatkvalitet. I dagsläget finns inte heller, såvitt framkommit
här, några system för systematisk uppföljning på kommunnivå, som skulle kunna
läggas till i ett gemensamt register. Däremot har ett gemensamt register potential att
bidra till ökad kvalitet på andra sätt:
x

Med leverantörskontroller sker uppföljning av
strukturkvalitet, med vilka resurser tjänsten utförs, och
processkvalitet, hur tjänsten utförs. Kontrollerna ger en
möjlighet att jämföra de olika leverantörernas
verksamheter med varandra och välja det alternativ som
har högst kvalitet utifrån givna nyckeltal.

x

Uppföljning av leverantörer och kvalitet kan användas
för att utveckla verksamheter och insatsernas kvalitet
ytterligare.

x

Kunskap om leverantörer och överskådlighet över
leverantörsutbudet kan leda till att man med större
säkerhet kan välja leverantörer som erbjuder insatser
som matchar behovet och ger resultat, som är en form
av kvalitet, för den enskilde individen.
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På vilket sätt skulle ett gemensamt utförarregister kunna bidra till en kunskapsbas
gällande personer med komplexa behov?
Kommunerna nämner flera grupper där det är svårt att finna insatser med innehåll
som motsvarar personernas behov. Genom registret kan kommunerna få viss
kunskap som kan ge vägledning i att finna insatser som leder till önskat resultat för
personer med komplexa behov. Registret och en gemensam placeringsfunktion ger
möjlighet till uppföljning av placeringsförfrågningar och möjliga leverantörer. Det ger
också möjlighet att kartlägga vilka insatser som finns, och vilka som saknas, för olika
målgrupper. Det skulle i sin tur kunna användas för att, i dialog med leverantörer,
utveckla utbudet så att det matchar de behov som finns. Det skulle också ge en ökad
insikt i hur många personer det är som har behov som benämns komplexa och vari
komplexiteten består. För kunskap om vilka insatser som leder till önskat resultat
krävs fler insatser där individbaserad systematisk uppföljning är en del. Det är även
ett område där det finns kunskapsluckor och ytterligare forskning behövs för att få
svar.

Begränsningar med ett gemensamt utförarregister
Utförarregister är en viktig del men kommer inte ensamt att leda till att
verksamheterna når de ställda målen om bättre prisbild, säkrad kvalitet och
uppbyggd kunskapsbas kring personer med komplexa behov. Det krävs ytterligare
insatser där systematisk uppföljning är en grundläggande förutsättning.
Genom kravställan och utvecklat samarbete med leverantörerna i upphandling av
ramavtal kan innovativa lösningar utvecklas för att bättre möta individernas behov.
Upphandling kan på detta sätt användas som ett strategiskt verktyg för att utveckla
köpt vård och boende. Ramavtal som matchar behoven minskar även behovet av
direktupphandlingar och de risker som finns förknippat med detta.
Ett samarbete vid upphandling av ramavtal finns idag utifrån samarbetsavtal med
nämnden för inköp och upphandling Göteborgs Stad. För att uppnå största möjliga
effekt krävs kunskap från gemensamt utförarregister, kommunernas egen kunskap
från individbaserad systematisk uppföljning och samlad kunskap från brukarna
själva. Det är även viktigt att inköpskompetens finns inom respektive kommun för att
säkerställa att rutiner gällande direktupphandling finns och efterlevs, att
placeringsavtal upprättas, att uppdrag skickas till leverantörer och att fakturering
sker korrekt.

Vad innebär en utbyggnad av Göteborgs Stads befintliga register,
SPINK?
Praktiska förutsättningar för gemensamt utförarregister
För att det ska vara möjligt att vidareutveckla det utförarregister som finns genom
SPINK krävs utbyggnad av befintligt it-system och utökning av personalresurser.
Nedan redogörs för hinder och risker samt lagar och regler att ta i beaktande.
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Ansvarsfördelning mellan placerande kommun och organisation för gemensamt
utförarregister
Det är viktigt att inköpskompetens finns inom respektive kommun. En samordnande
funktion i upphandlingsfrågor inom IFO-FH föreslås finnas i varje kommun.
Uppgifterna nedan har utifrån erfarenheter från SPINK:s arbete i Göteborg lyfts fram
som viktiga för en lokal samordnare:
x

Säkerställa att rutiner gällande direktupphandling finns
och efterlevs

x

Säkerställa att placeringsavtal upprättas, uppdrag
skickas till utförare och att fakturering sker korrekt.

x

Ansvara för information från och till ett gemensamt
utförarregister till exempel rörande synpunkter på
leverantörer eller avvikelser i placeringsprocessen.

x

Ansvara för information från SPINK till berörda
medarbetare och chefer om förändringar och villkor i
ramavtal och hos kontrollerade leverantörer utan
ramavtal.

x

Delta i samordnad uppföljning av leverantörer vad
gäller kvalitet, ekonomi, resultat och leverans utifrån
överenskommelse om tillvägagångssätt och
arbetsformer.

Hinder och risker för genomförande
I intervjuerna med kommunerna identifierades risker för vilka redogörs i
nedanstående tabell gemensamt med åtgärdsförslag. Riskerna handlar om vikten av
att ett gemensamt utförarregister med placeringsfunktion har utbyggd kapacitet att
ge service till alla kommuner samtidigt, utan att någon kommuns behov prioriteras
framför en annans. Risk finns då för den kommun som inte prioriteras att inte kunna
verkställa beslut. Ett icke verkställt beslut innebär i sin tur risk för vite för
kommunen och ökat lidande för den enskilde utifrån längre tid innan verkställt
beslut.
Om organisationen inte har kapacitet för att kunna leverera placeringsförslag
kommer det att leda till minskad tid för socialsekreteraren att själv hitta en plats.
Följden blir då även försämrad arbetsmiljö och möjligen ökade kostnader när en akut
lösning måste ordnas.
Det finns en risk att kostnaderna inledningsvis ökar eftersom leverantörskontroller
inte genomförs fullt ut idag (och därmed inte utgör en utgiftspost). Det är samtidigt
en kostnad som förväntas leda till kostnadsminskningar på sikt.
Tabell 1. Risker identifierade i intervjuer med kommunerna
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Identifierade risker

Möjlig åtgärd

Konkurrens om platser, ökad risk
för svårighet att placera.

Konkurrens finns redan idag. Ökat utbud innebär
ökad möjlighet att finna fler möjliga platser.

Någon kommuns placering
prioriteras framför en annans
utifrån bedömning av behov. Risk
för den kommun som inte
prioriteras att inte kunna verkställa
beslut.

”Först till kvarn-principen” tillämpas.

Akut lösning måste ordnas om
ärendet inte kan hanteras av
placeringsfunktionen. Risk för icke
verkställt beslut. Kan leda till
försämrad arbetsmiljö för
socialsekreterare, ökat lidande för
den enskilde och risk för vite för
kommunen.

Utbyggd kapacitet i form av anställd personal samt
utbyggt it-system krävs innan placeringsstödet läggs
till.

Inledningsvis ökad kostnad utifrån
att leverantörskontroller inte görs
idag fullt ut i flera kommuner.

It-system

En grundläggande förutsättning för ett leverantörsregister är ett it-stöd. SPINK:s
nuvarande it-stöd är inte utbyggda för att hantera ärenden från flera kommuner.
Göteborgs Stad har under våren inlett utredning av behov av utförarregister för fler
verksamheter och områden i staden. Utöver köpt vård och boende IFO-FH (SPINK:s
verksamhet) ser staden över register för äldreboende, hemtjänst, ledsagarservice,
bostad med särskild service i egen regi, ledsagning och daglig verksamhet.
Idag använder SPINK två it-stöd som är utvecklade av Göteborgs Stad. Ett för
registret och ett för matchning. Det är ett undantag att Göteborgs Stad bygger sitt
eget system och man ser därför över andra alternativ. I första hand önskas ett och
samma system med fler funktioner än vad som finns idag. Detta kan med största
sannolikhet inte lösas i de nuvarande it-systemen. Första steget i utredningen är att
under sommaren undersöka om behoven är lika i Göteborgs Stads verksamheter,
nämnda ovan. Andra steget är att utforska olika lösningar där en av dessa kan vara
att upphandla nytt system.

25 (30)

Slutrapport av förstudie - Gemensamt utförarregister

Utredningen kommer även, utifrån att denna förstudie om gemensamt
utförarregister inom GR har initierats, att se över möjligheterna med IT-stödet för att
stödja ett arbetssätt som sträcker sig utanför Göteborg.
Utredningen ska vara klar och rekommendation ges till stadens ledning i november
2020. Utredningens rekommendation har betydelse för vilka förutsättningar som
finns för fortsatt samverkan med kommunerna i GR.
Sekretessregler och kommunallagen
Information om erfarenheter av leverantör som delas i ett utförarregister kan
innehålla information om enskilda individer. I det fall informationen innehåller
individuppgifter eller annat som bör skyddas av sekretess aktualiseras OSL,
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Informationen som ett utförarregister får
i ärendehanteringssystemet ska vara avidentifierat när det gäller individer och ska
inte innehålla någon information som skyddas av sekretess. Sekretessprövning ska
göras i varje individuellt fall och handling. Informationen som SPINK skickar till
stadsdelarna handlar om leverantörer och info om deras verksamheter,
kontaktuppgifter, och så vidare. Här kan sekretesshinder till exempel uppstå i fall det
handlar om skyddade boenden som ligger på hemliga adresser eller orter.
För utbyte av erfarenheter av leverantör aktualiseras regler som handlar om insyn i
privata utförares verksamhet enligt kommunallagen (2017:725). Om en kommun
eller en region sluter avtal med en privat utförare ska kommunen eller regionen
genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten
insyn i den verksamhet som lämnas över (10 kap. 9 § kommunallagen (2017:725).
Exakt hur långt insynen ska sträcka sig blir något som får bedömas i varje enskilt fall.
För att bestämma insynens omfattning ska det vid avtalets utformning och tecknande
göras en avvägning mellan den privata utförarens intresse av exempelvis skydd för
affärsmässiga förhållanden och allmänhetens intresse av hur verksamheten utförs.24

Tidplan
Spink ser möjligheter att inom något år utöka registrets innehåll samt utöka
personalstyrkan, men avgörande är om det går att bygga ut befintligt it-system, En
tidplan är därför inte möjlig att göra i dagsläget.

Mailkorrespondens med jurist från SPINK Göteborgs stad 2020-05-15 som gav referens till
Lagkommentar Höök, Johan se www.karnov.se

24
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5. Slutsatser
Gemensamt utförarregister
Innehåll i ett framtida gemensamt register
Förstudien visar att kommunerna önskar att ett gemensamt utförarregister i första
hand ska innehålla:
x

Register med leverantörer som uppdateras löpande
genom daglig kontroll. Leverantörer uppdaterar
lediga platser med mera.

x

Systematisk leverantörsuppföljning enligt särskild
plan, synpunktshantering avseende
leverantörer/utförare. Erfarenheter och referenser
samlas från tidigare placeringar.

x

Avtals- och förhandlingsstöd, avtalsmallar, råd,
juridisk kompetens med mera.

Ett gemensamt utförarregister ska skapa förutsättningar för att de
kommuner som så önskar ska kunna utveckla samarbete inom nedan två
områden:
x

Central placeringsorganisation för att nyttja
utförarregistret.

x

Samverkan med leverantörer och nämnden för
inköp och upphandling med syfte att utveckla
ramavtal och möjliggöra innovationer.

Utvecklingsområden när det gäller ett framtida utförarregister
I det fall ett gemensamt utförarregister med i denna förstudie föreslagna funktioner
byggs upp finns tillsammans med gemensam upphandling av ramavtal
grundläggande förutsättningar för att kommunerna inom GR ska ta plats som en
drivande kraft för utveckling av köpt vård och boende. Ytterligare tre
utvecklingsområden har identifierats under förstudien som möjliga att arbeta vidare
med för att parallellt med uppbyggnad av ett gemensamt utförarregister bidra till
utveckling av vård och boende med hög kvalitet.
Stärkt brukarperspektiv i kvalitetsarbetet
Kommuner önskar utveckla arbetet med att säkra kvalitet. Det som är viktigt för
brukaren är resultatet av insatsen. Även när det gäller att upphandla
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kostnadseffektiva alternativ är det viktigast att veta att de leverantörer som man
upphandlar erbjuder insatser som leder till önskat resultat. Den uppföljning som görs
idag beskriver i högre grad struktur och process och i mindre grad vilken effekt
insatserna har lett till. Delvis beror detta på att det saknas grundläggande
förutsättningar för uppföljningsarbetet, såsom it-stöd och samsyn kring
kvalitetsindikatorer. Här har brukarna själva en viktig kunskap, vad har varit bra och
vad önskar man mer av eller annorlunda? Samlas och dokumenteras brukarnas
kunskap systematiskt kan den bidra till verksamhetsutveckling i samarbete mellan
kommuner och leverantörer. Arbetssätt där personerna själva är delaktiga i
kvalitetssäkring och uppföljningsarbetet behöver utvecklas.
Gryning Vård
Gryning Vård AB ägs av kommunerna genom de fyra kommunalförbunden i Västra
Götalands län och har ett brett och specialiserat vård-, omsorgs- och
behandlingsutbud. Samarbetet mellan Gryning och ägarkommunerna utgör en
möjlighet att utveckla verksamheterna för att tillgodose kommunernas, och ytterst
brukarnas, behov. Kommunerna beskriver i intervjuerna särskilda svårigheter att
finna plats, köpt vård och boende, för vissa målgrupper. Kunskap från ett gemensamt
utförarregister, systematisk uppföljning och brukarnas egna synpunkter skulle även
kunna användas i ett utvecklat strategiskt samarbete med Gryning. Formerna för
samarbetet kan behöva ses över för att klargöra för hur ett sådant gemensamt
utvecklingsarbete kan bedrivas framåt.
Upphandling som strategiskt verktyg
Upphandling kan användas som strategiskt verktyg för att utveckla köpt vård och
boende. Förutsättningar för att nå resultat är kunskap från leverantörskontroller
samt individbaserad systematisk uppföljning där brukarnas syn på vad som är viktigt
tydligt framkommer.

Inköpskompetens och systematisk uppföljning
För att nå de ställda målen om bättre prisbild, säkrad kvalitet och uppbyggd
kunskapsbas kring personer med komplexa behov är individbaserad systematisk
uppföljning där sammanställning görs på gruppnivå i varje kommun en förutsättning.
I de fall man väljer att samverka kring ett gemensamt utförarregister behövs även en
samordnande funktion i varje kommun som utöver att ha en samordnade roll och
nära samarbete med organisationen för utförarregistret säkerställer att rutiner
gällande direktupphandling finns och efterlevs, att placeringsavtal upprättas och att
fakturering sker korrekt.

Utredning av förutsättningar för utbyggnad av befintligt itsystem
Då Göteborgs Stad har ett utbyggt register och kommunerna i GR till stor del
upphandlar samma leverantörer finns stora vinster av samverkan. För ett
leverantörsregister krävs ett it-stöd. GR har utrett förutsättningarna för utbyggnad av
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befintligt it-stöd genom dialog med Göteborgs Stads verksamheter SPINK och
Intraservice. Befintligt it-stöd bedöms inte kunna stödja ett arbetssätt som sträcker
sig utanför Göteborg. För att Göteborgs Stad ska kunna inleda samarbete med andra
kommuner krävs därför uppbyggnad av ett nytt it-stöd.
Under arbetet framkommer att Skånes Kommuner arbetar med uppbyggnad av ett itstöd för ett Skånegemensamt utförarregister. Göteborgs Stad, SPINK och
Intraservice, har i möten med Skånes Kommuner och fått en demonstration av
systemlösningen. I systemet finns lösningar som ingår i SPINKs krav på ett it-stöd.
Uppföljningsdelar finns men kan utvecklas ytterligare.
GR har därefter gemensamt med SPINK träffat Skånes Kommuner. Syftet var att
klargöra eventuella samverkansvinster. I samtal med Skånes Kommuner
framkommer möjliga samverkansvinster. Det framkommer också att det viktigt att
utreda de juridiska och tekniska förutsättningarna ytterligare för uppbyggnad av ett,
inom GR, gemensamt it-stöd.

Vilka kostnader skulle ett GR-samarbete medföra för SPINK och därmed för
kommunerna?
Utifrån ställningstagande att inte bygga ut nuvarande it-stöd för användande utanför
Göteborgs Stad har förutsättningarna ändrats under den tid förstudien har
genomförts. Kostnad för uppbyggnad och förvaltning av gemensamt it-stöd kommer
att utgöra en del av kommunernas kostnad för gemensamt utförarregister.
Tillkommer gör kostnad för de personalresurser som behövs för registrering och
leverantörskontroller vilka kan beräknas först efter det att juridiska och tekniska
förutsättningar för ett gemensamt it-stöd har klargjorts.

Rekommendation om fortsatt arbete
Förstudien om gemensamt utförarregister avslutas med nedan rekommendation om
fortsatt arbete.
GR rekommenderar medlemskommunerna:
x

Att inleda samarbete med SPINK, Göteborgs Stad, för
uppbyggnad av ett gemensamt utförarregister, köpt vård
och boende inom IFO/FH. Samarbetet innebär, i ett
första steg, uppbyggnad av ett gemensamt
leverantörsregister och genomförande av systematisk
leverantörsuppföljning.

x

Att inleda förstudie för att utreda tekniska och juridiska
förutsättningar för att skapa ett GR gemensamt it-stöd i
samverkan med Skånes Kommuner. It-stödet ska kunna
utvecklas och skapa förutsättningar för utökat
samarbete, för de kommuner som så önskar, med
central placeringsfunktion för att kunna nyttja registret.
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Förbundsstyrelsen – ärende 9
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-02-22

Anmälningsärende
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås anteckna utsända anmälningsärende.

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärende gällande anteckningar från ägarsamråd med Gryning Vård
2021-03-23 översänds till förbundsstyrelsen.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Anmälningsärenden
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Ägarsamråd för Gryning Vård AB
Anteckningar 2021-03-23, Göteborgsregionens kommunalförbund
Teams-möte

Anteckningar
NÄRVARANDE

Från Göteborgsregionen:
Bo Pettersson (S), ordförande
Helena Söderbäck
Bo Andersson
Gunnel Rydberg
Från Boråsregionen:
Mats Palm (S)
Magnus Haggren
Från Fyrbodal:
Martin Carling (C)
Jeanette Lämmel
Från Skaraborg:
Björn Thodenius (M)
Kristofer Svensson
Från Gryning Vård:
Ylva Morén, styrelsens ordförande
Katarina Ahlqvist, VD
Andreas Hasselteg, ekonomichef
EJ NÄRVARANDE

Ingemar Samuelsson (S), Fyrbodal
Bengt Hilmersson (C), Boråsregionen

1. Sammanträdet öppnas

Signature reference: a5744599-1ea8-44dd-8baa-bea09f2739b1

Mötesordförande Bo Pettersson öppnar dagens ägarsamråd.

2. Dagordning, sekreterare och justerare
Dagordningen fastställs.
Till sekreterare utses Gunnel Rydberg
Till justerare jämte ordföranden utses övriga ägarrepresentanter.

3. Verksamhets- och bokslutsåret 2020 – en sammanfattning
Gryning Vård sammanfattar verksamhets- och bokslutsåret 2020. Ett
omfattande förändringsarbete har gjorts utifrån en försäljningsminskning på
24 procent. Sju enheter har avvecklats. Årsresultatet, till följd av minskad
försäljning och avvecklingar, blev minus 42.3 mkr.

1 (2)

Ägarsamråd för Gryning Vård AB
Anteckningar 2021-03-23, Göteborgsregionens kommunalförbund
Teams-möte

Beslut
Mottagandet av årsredovisning samt rapporter från EY och
lekmannarevisionen antecknas till protokollet.

4. Affärsmässigt nuläge
Gryning Vård informerar om det affärsmässiga nuläget. Inledningen av 2021
visar ett positivt resultat jämfört med budget. Prognosen för mars 400 tkr lägre
än budget. Sammantaget jan-mars ligger försäljningen lite högre än budget.
Prognosen är att uppnå en budget i balans 2021 utifrån kostnadsbesparingar
och stabiliserade försäljningsnivåer. Ytterligare anpassningar och avvecklingar
kan bli aktuella under året. Fokus framåt är kärnverksamheten, kvaliteten och
att vara Kommunernas Gryning. Fortsatt systematisk kommundialog blir
viktig.
Ur diskussionen


Viktigt att fokusera på det som gör Gryning unika – och det är framför
allt verksamheten kring barn och unga. Dessutom har bolaget ett högt
förtroendekapital som man byggt upp. Inom barn och familj finns inte
många alternativ i Västsverige.

5. Nästa möte samt formerna för årsstämman
Årsstämman sker per capsulam.
Nästa ägarsamråd äger rum 21 juni kl. 13-15.

Signature reference: a5744599-1ea8-44dd-8baa-bea09f2739b1

6. Ägardialog
Enskild ägardialog förs.
Ägarna konstaterar att bolaget har gjort ett föredömligt gott arbete med att
under 2020 anpassa verksamheten och göra erforderliga omställningar för att i
början av 2021 kunna uppvisa en god prognos för året.
Ägarna konstaterar att målet för 2021 är fortsatt budget i balans och fortsatt
omställning i förhållande till kommunernas efterfrågan.
Erforderligt omställningsarbete ska hanteras inom budget och inte genom att
eget kapital tas i anspråk.
Ägarna kommer att följa utvecklingen i bolaget under året och närmast vid ett
uppföljande möte i ägarkretsen den 30 mars. Kommunalförbundens politiska
församlingar kommer att informeras under våren.

Antecknat av:
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
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Revisionsberättelse angående
förbundsstyrelsens räkenskaper
och förvaltning för år 2020
Förslag till beslut
Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anteckna mottagandet av
revisionsberättelse 2020 med tillhörande rapporter.

Sammanfattning av ärendet
Revisionsberättelse för GR 2020 har tagits fram och undertecknats av GR:s
förtroendevalda revisorer. Aktuella revisionsrapporter för revisionen av GR
2020 bifogas revisionsberättelsen.
Under året har det genomförts fördjupade granskningar kring uppsiktsplikt
och projektredovisning liksom en kartläggning av gymnasieantagningens
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Revisionsberättelse 2020
Redogörelse för revisionen år 2020
Rapport Grundläggande granskning 2020
Rapport Granskning årsbokslut 2020
Rapport registeranalys av lönekostnader 2020 – ACLanalys
x Rapport förstudie gymnasieantagningen
x Rapport granskning uppsiktsplikt
x Rapport granskning projektredovisning

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Skickas till

Revisionsberättelse 2020
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Revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund

Till
Fullmäktige i Göteborgsregionens
kommunalförbund

Revisionsberättelse för år 2020
Vi, av förbundsfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits
i Göteborgsregionens kommunalförbund samt genom utsedda lekmannarevisorer den
verksamhet som bedrivits i förbundets bolag.
Styrelse ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till
förbundsfullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt
att pröva om verksamheten bedrivits enligt förbundsfullmäktiges uppdrag och mål samt
de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet samt förbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att förbundsstyrelsen har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att förbundsstyrelsens interna kontroll har varit tillräcklig.

Signature reference: f03a2f62-2fb1-4048-835c-4327fd82743a

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella och verksamhetsmässiga mål som förbundsfullmäktige uppställt.
Vi tillstyrker att förbundsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen,
utbildningsgruppen och skolnämnd för ISGR samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att förbundsfullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2020.

1

Vi åberopar bifogad redogörelse.

Göteborg den 12 april 2021

Thomas Svensson

Sven R Andersson

Anna-Lena Mellquist

Gun Cederborg

Per Waborg

Signature reference: f03a2f62-2fb1-4048-835c-4327fd82743a

Bilaga:
Redogörelse för revision år 2020
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Revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund

Till
Fullmäktige i Göteborgsregionens
kommunalförbund

Bilaga till revisionsberättelse - Redogörelse för revisionen år 2020 –
Göteborgsregionens kommunalförbund
Nedan framgår en sammanfattande redogörelse av årets revisionsinsatser.

Fördjupad granskning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt
Granskningen visade att förbundsstyrelsen har en riktlinje för uppsikt, men att styrelsen inte tagit del
av underlag avseende bolagens verksamhet i den utsträckning som riktlinjen anger. Vidare visade
granskningen att styrelsen följer bolagens verksamhet på en rad olika sätt och genom olika
konstellationer. Granskningen visade dock att det saknas en röd tråd i hur de olika dialogformerna
samverkade och hur det samlade utfallet av dialogformerna tas vidare till förbundsstyrelsen. Därtill
saknades systematik för hur och när ägarombuden ska föra vidare information från bolagen till
förbundsstyrelsen. Slutligen visade granskningen att uppsikten över bolagen i stort centrerades 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.
Den samlade bedömningen var att förbundsstyrelsen delvis säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över
förbundets bolag. Utifrån granskningen rekommenderades styrelsen att tydliggöra roller och ansvar
inom ramen för uppsiktsplikten. Styrelsen rekommenderades också att uppdatera och efterleva
riktlinjen för uppsikt över del- och helägda bolag samt säkerställa att styrelsen som helhet löpande tar
del av handlingar från bolagen. Styrelsen rekommenderades slutligen att säkerställa en struktur för
uppsiktsplikt som undviker personberoende i informationsutbyte mellan det utsedda ägarombudet och
förbundsstyrelsen.
Fördjupad granskning av projektstyrning
Granskningen visade att den formella styrningen utgår från förbundsordning, fullmäktiges strategiska
inriktningar och styrelsens fokusområden. Därutöver har förvaltningsledningen tagit fram riktlinjer
och rutiner för arbetet. Granskningen visade att det saknas riktlinjer och rutiner för avdelningschefers
och enhetschefers arbete kopplat till projektstyrning. Vidare visade granskningen att det saknas
beskrivning av roller och ansvarsfördelning för avdelningschef och enhetschef. Det saknades också en
samlad förteckning över roll- och ansvarsfördelningen i arbetet med projekt. Slutligen visade
granskningen att det saknades en dokumenterad och fastställd rutin för arbetssättet med uppföljning.
Den samlade bedömningen var att förbundsstyrelsen i stort hade säkerställt en ändamålsenlig styrning,
ledning och uppföljning av projekt. Styrelsen rekommenderades att säkerställa en för alla roller tydlig
dokumenterad roll- och ansvarsfördelning samt en dokumenterad rutin för uppföljning.

2021-04-12

Förstudie avseende utbildningsgruppens arbete med antagning
Förstudien visade att antagningsarbetet i stor utsträckning kretsar kring systemverktyget för antagning,
INDRA. Vad gäller intern kontroll så visade förstudien att Göteborgsregionens kommunalförbund i
första hand genomför kontroller i de delar av antagningsprocessen som anses vara kritiska för att
antagningen ska bli korrekt. Slutligen visade förstudien att det finns upparbetade rutiner för att
säkerställa att samtliga antagningskritiska moment genomförs.
Utifrån vad förstudien visade så bedrev utbildningsgruppen ett ändamålsenligt arbete med antagning
till gymnasieskolan. Inom ramen för förstudien identifierades ett utvecklingsområde avseende
uppdatering av det dokument som samlar de regionalpolitiska utbildningsmålen.
Grundläggande granskning
Den grundläggande granskningen syftade till att vara ett underlag för ansvarsprövningen genom att
översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed.
Förbundsrevisionen har inom ramen för den grundläggande granskningen fört dialog med
förbundsstyrelsens presidium, utbildningsgruppens presidium, styrgrupp miljö och samhällsbyggnads
presidium, styrgrupp social välfärds presidium samt styrgrupp arbetsmarknads presidium.
Granskningen visade att förbundsstyrelsen har säkerställt att verksamheten i förbundet bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som förbundsfullmäktige bestämt. Förbundsstyrelsen bedömdes
också ha säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. Förbundsstyrelsen bedömdes ha
säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Vidare visade granskningen att utbildningsgruppen och styrgrupperna under året bedrivit en
ändamålsenlig verksamhet i enlighet med de uppdrag som fullmäktige tilldelat dem.

Granskning av delårsbokslutet 2020
En översiktlig granskning av delårsrapporten 2020 har genomförts och rapporterats till
förbundsfullmäktige. Granskningen av delårsbokslutet visade inte på några väsentliga noteringar.
Revisorernas bedömning var att delårsrapporten i huvudsak var upprättad i enlighet med lagen om
kommunal redovisning och att den i allt väsentligt gav en rättvisande bild av Göteborgsregionens
kommunalförbunds resultat och ställning. Revisorerna bedömde, utifrån avrapporteringen i
delårsrapporten, att resultatet i allt väsentligt var förenligt med de mål som förbundsfullmäktige
fastställt.
Löpande granskning 2020
Som ett led i årets redovisningsrevision har en löpande granskning av intern kontroll genomförts. Den
sammanfattande bedömningen utifrån granskningen var att den interna kontrollen var i huvudsak god.
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Registeranalys av personalkostnader i Göteborgsregionens kommunalförbund
Som ett led i årets redovisningsrevision har en utökad granskning av kommunalförbundets
lönekostnader genomförts.
Den sammanfattade bedömningen var att det inte framkommit iakttagelser som indikerade att det
fanns väsentliga fel i kommunalförbundets redovisade löner för perioden januari – oktober 2020.

Granskning årsbokslut 2020
En granskning har genomförts av kommunalförbundets årsredovisnings resultat- och balansräkningar
med nothänvisningar samt kassaflödesanalyser. Revisionen har utförts enligt god revisionssed i
kommunal verksamhet.
Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. Vår bedömning är att årsredovisningen för
räkenskapsåret 2020 i allt väsentligt är upprättad enligt den kommunala redovisningslagen och god
redovisningssed och därmed ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.
Vi delar förbundsstyrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning uppnås. Vi bedömer att
förbundet bör utveckla mål för god ekonomisk hushållning som även omfattar förbundets bolag samt
följa upp dessa i samband med delårsrapport och årsredovisning.
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Till Förbundsstyrelsen
För kännedom till Förbundsfullmäktige

Grundläggande granskning 2020
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har
EY genomfört en grundläggande granskning avseende 2020 års verksamhet. Syftet med
granskningen har varit att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt
granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed.
Den samlade bedömningen i granskningen är att förbundsstyrelsen har säkerställt att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Vi bedömer även att
förbundsstyrelsen har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. Det finns dock
utvecklingsområden i förbundsstyrelsens uppsikt över de hel- och delägda bolagens verksamhet, i
enlighet med resultat av genomförd fördjupad granskning. Vi bedömer att förbundsstyrelsen har
säkerställt en tillräcklig intern kontroll.

Göteborg den 12 april 2021

Thomas Svensson
Ordförande

Sven R. Andersson
Vice ordförande
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Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund
genomfört en grundläggande granskning. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna
underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med
kommunallagen och God revisionssed.
Den samlade bedömningen i granskningen är att förbundsstyrelsen har säkerställt att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Vi
bedömer även att förbundsstyrelsen har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.
Det finns dock utvecklingsområden i förbundsstyrelsens uppsikt över de hel- och delägda
bolagens verksamhet, i enlighet med resultat av genomförd fördjupad granskning. Vi bedömer
att förbundsstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Vidare är vår samlade bedömning att utbildningsgruppen och styrgrupperna under året har
bedrivit en ändamålsenlig verksamhet i enlighet med de uppdrag som förbundsstyrelsen och
fullmäktige har tilldelat dem.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
De förtroendevalda revisorernas uppgift är att ge förbundsfullmäktige underlag till den årliga
ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer
av God revisionssed. Bakgrunden till granskningen beskrivs närmare i bilaga 1.
1.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med
kommunallagen och God revisionssed1.
Den grundläggande granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor:
f

Har förbundsstyrelsen säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som förbundsfullmäktige bestämt?

f

Har förbundsstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill
säga i enlighet med kommunalförbundets anvisningar.

f

Har förbundsstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet
med kraven i kommunalförbundets anvisningar.

f

Har styrgrupperna utövat respektive uppdrag i enlighet med förbundsstyrelse och
förbundsfullmäktiges beslut?

1.3. Metod
Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser,
protokollsgranskning samt dialoger med förbundsstyrelsens presidium, utbildningsgruppens
presidium, styrgrupp miljö och samhällsbyggnads presidium, styrgrupp social välfärds
presidium samt styrgrupp arbetsmarknads presidium. Käll- och intervjuförteckning framgår av
bilaga 2.
1.4. Revisionskriterier
Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser,
slutsatser och bedömningar. Bedömningsgrunderna utgår ifrån kommunallagen och God
revisionssed och har delats in i följande tre kategorier:
A. Mål och riktlinjer
B. Uppföljning och rapportering
C. Intern kontroll
1 Revisionen genomför under 2020 utöver den grundläggande granskningen fördjupade granskningar och granskningar inom ramen för redovisningsrevisionen som ligger till grund för ansvarsprövningen.
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Ovanstående bedömningsgrunder (A-C ovan) har vid granskningen brutits ner i ett antal
kategorier (A1, A2, B1, C1 etc.). Dessa kategorier är framtagna utifrån vad som framkommer
i GR:s specifika styrdokument, såsom förbundsordning och reglemente.
Revisionskriterierna för denna granskning framgår i sin helhet i bilaga 3. Granskningens
resultat utifrån ovanstående bedömningsgrunder och kategorier redovisas löpande i rapporten.
1.5. Avgränsning och rapportstruktur
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal
verksamhet. Denna rapport sammanfattar i avvikelseform de väsentliga iakttagelser som
framkommit inom ramen för granskningen.
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2. Förbundsstyrelsen
I kapitlet beskrivs inledningsvis GR:s organisation följt av avvikelser avseende
förbundsstyrelsens arbete med mål och riktlinjer, uppföljning och rapportering samt intern
kontroll. Därefter sammanfattas väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit
vid dialog med förbundsstyrelsens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån
granskningens revisionskriterier.
2.1. Organisation
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) består av 13 medlemskommuner2. Förbundet
ska för sina medlemmar utgöra en sammanslutning för kommunernas gemensamma intressebevakning i Göteborgsregionen. I GR:s nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att
utbyta erfarenheter och idéer samt besluta om gemensamma satsningar3. Initiativ till ett projekt
eller uppdrag vid GR kan komma från de politiska styrgrupperna, förbundsstyrelsen, ett nätverk
eller direkt från medarbetare eller chefer i en av medlemskommunerna. GR:s organisation
illustreras i bilaga 4.
Av förbundsstyrelsens reglemente framkommer att styrelsen är förbundets ledande politiska
förvaltningsorgan. Styrelsen har ett helhetsansvar för förbundets verksamheter, utveckling och
ekonomiska ställning, oavsett om verksamheten sker i nämnd, bolag eller annan form.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av förbundets angelägenheter samt ha uppsikt
över styrgruppernas verksamhet.
2.2. Avvikelser
2.2.1. Mål och riktlinjer
Granskningen visar inte på några avvikelser avseende styrelsens arbete med de utmaningar,
fokusområden och riktlinjer som förbundsfullmäktige beslutat4.
Vi noterar att styrelsen i maj beslutade om revidering av styrelsens och utbildningsgruppens
reglemente. Detta för att, som en följd av Covid-19-pandemin, kunna skapa möjlighet för
ledamöter att delta vid sammanträden på distans.
2.2.2. Uppföljning och rapportering
I delårsuppföljning per april noteras avvikelser i arbetet med de tio av de 20 fokusområden
som antagits i plan och detaljbudget för 2020. En genomgång visar att avvikelser i arbetet till

2

Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille,
Stenungsund, Tjörn och Öckerö är sammanslutna till ett kommunalt förbund med förbundsfullmäktige.
3
Det finns omkring 50 nätverk i GR.
4 Granskningen har omfattat huruvida styrelsens arbete med utmaningar och fokusområden har skett i enlighet med
beslutad förbundsordning, strategisk inriktning och plan 2020. I bilaga 5 återfinns en beskrivning av GR:s huvudsakliga strategier som styr och vägleder verksamheten.
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stor utsträckning kan härledas till Covid-19-pandemins påverkan på samhället. Exempelvis har
inte prao kunnat genomföras i kommunerna, en aktivitet som knyter an till ett fokusområde.
Vidare har besöksnäringen påverkats negativt av pandemin vilket medfört konsekvenser för
arbetet med fokusområdet att stärka besöksnäringen. Övriga tio fokusområden följer plan. Av
uppföljningen framgår vidare att GR har ställt om till digitala insatser i den mån det har varit
möjligt.
I delårsuppföljning per augusti sker en fördjupad uppföljning av fokusområdena. Av
uppföljningen framgår att arbetet med fyra av 20 fokusområden delvis följer plan. Liksom vid
uppföljning per april framgår att avvikelser kan härledas till Covid-19-pandemins påverkan.
Övriga 16 fokusområden följer plan.
Av protokoll framgår att styrelsen under året har informerats om arbetet med att utreda en ny
politisk organisation.
Måluppfyllelse per helår 2020
I uppföljning av utmaningar och fokusområden per helår 2020 framgår att fyra av 20
fokusområden bedöms delvis följa plan5. De fokusområden som bedöms delvis följa plan är:
f Utveckling av nya koncept och samarbeten för prao och andra former av praktik för att
ytterligare stärka kommunernas förutsättningar att vidareutveckla detta arbete.
f Göteborg & Co:s insatser för att stärka besöksnäringen i GR:s 13 medlemskommuner.
f Kompetensutvecklingsinsatser som ökar den digitala kunskapen hos politiker, chefer
och medarbetare i kommunerna.
f Införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) i kommunerna.
Analys av uppföljningen visar att arbete med fokusområde avseende prao/praktik samt stärkt
besöksnäring har påverkats av Covid-19-pandemin. Vad gäller prao/praktik har GR under året
försökt hitta alternativa lösningar, exempelvis genom att utveckla en praowebb. Besöksnäringen har drabbats hårt av Covid-19-pandemin. Arbete under året har exempelvis avsett
ett samverkansprojekt kring insamling av besöksnäringsstatistik, beläggningsstatistik och
resmönster.
Vad gäller fokusområde avseende kompetensutvecklingsinsatser visar uppföljning att GR:s
arbetssätt fortsatt behöver utvecklas för att stödja medlemskommunerna i den digitala
omställningen.
Vad gäller fokusområde avseende Framtidens vårdinformationsmiljö framgår av uppföljning
att det förberedande arbetet inte kommit igång som planerat under 2020.
Förbundsstyrelsens uppsiktsplikt
Förbundsrevisionen genomförde 2020 en fördjupad granskning av förbundsstyrelsens uppsikt
över de hel- och delägda bolagen. Den sammanfattade bedömningen var att styrelsen delvis
hade säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över bolagen. Granskningen visade bland annat att
5

Uppföljning av fokusområden graderas som följer plan, följer delvis plan och följer inte plan.
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styrelsen inte löpande tog del av protokoll från bolagsstyrelsemöten eller ägarsamråd, så som
riktlinje för förbundsstyrelsens uppsiktsplikt i bolag anger.
2.2.3. Intern kontroll
Förbundsstyrelsen fastställde verksamhetsövergripande riskanalys och internkontrollplan för
2020 i april 2020. Vid sitt sammanträde i november följde styrelsen upp internkontrollarbetet
per september månad. Uppföljningen visar att arbete med vissa risker har senarelagts,
alternativt nedprioriterats, på grund av Covid-19-pandemin. Detta bedömdes inte få någon
betydande påverkan på GR:s arbete. Styrelsen fattade inga beslut med anledning av
återrapporteringen.
2.3. Resultat av dialog
Följande väsentliga händelser, risker och utmaningar framkom vid dialog med förbundsstyrelsens presidium:
f

Pandemin och hanteringen av dess konsekvenser har präglat GR:s verksamhet under
året. Styrelsens presidium uppgav i dialog att GR agerade snabbt i pandemins
inledning. Bland annat kallades samtliga kommunstyrelseordföranden i
medlemskommunerna för att GR skulle kunna få en helhetsbild av läget i regionen.
Styrelsen har fokuserat på kommunernas problembilder såsom tillgång till
skyddsutrustning, sjukfrånvaro och kompetensutveckling av grupper som blivit
arbetslösa.

f

De ekonomiska förutsättningarna för det delägda bolaget Gryning Vård AB har
diskuterats återkommande under året. Styrelsen har under 2020 utrett efterfrågan på
bolagets tjänster i medlemskommunerna. Detta har skett tillsammans med de tre övriga
kommunalförbunden som är delägare i bolaget.

f

Vid dialogen lyftes medlemskommunernas ekonomiska förutsättningar som en
riskfaktor. På sikt ser styrelsens presidium en risk att medlemskommunernas villighet
att betala medlemsavgift till GR kan påverkas.

2.4. Bedömning
Vi bedömer att förbundsstyrelsen har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Granskningen visar inte på några väsentliga
avvikelser i styrelsens arbete med de utmaningar och fokusområden som förbundsfullmäktige
fastställt. Vi noterar att fyra av 20 fokusområden delvis bedöms följa plan per helår 2020.
Vi bedömer även att förbundsstyrelsen har säkerställt en tillräcklig uppföljning och
rapportering. Vi bedömer att styrelsen till viss del säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över de
hel- och delägda bolagen.
Vi bedömer att förbundsstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
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3. Utbildningsgruppen
I kapitlet redovisas avvikelser avseende huruvida utbildningsgruppen har bedrivit en
ändamålsenlig verksamhet i enlighet med de uppdrag som tilldelats av kommunfullmäktige.
Därefter redogörs för väsentliga iakttagelser från dialog med styrgruppens presidium. Kapitlet
avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier.
3.1. Avvikelser
Granskningen visar inte på några väsentliga avvikelser avseende utbildningsgruppens
verksamhet under 20206.
3.2. Resultat av dialog
Följande väsentliga händelser, risker och utmaningar framkom vid dialog med utbildningsgruppens presidium:
f

Utbildningsgruppens verksamhet under 2020 har påverkats av Covid-19-pandemin.
Exempelvis genomfördes 2020 års gymnasiemässa digitalt. I pandemins inledning
fanns en farhåga att inrapportering av niondeklassares betyg skulle påverkas.
Utbildningsgruppen tog fram en beredskapsplan för antagning till gymnasiet. Såväl
inrapportering av betyg som gymnasieantagningen i sin helhet löpte dock enligt plan.

f

Medlemskommunerna har under året använt utbildningsnätverket för att diskutera
hantering av nedstängning av gymnasieskolorna. Nätverksarbetet uppges ha
förtydligats under året.

f

Pandemin och den arbetslöshet den medfört har ställt krav på tillgång till kompetensomställning för berörda yrkesgrupper.

f

Utbildningsgruppen har en rad olika IT-system. Detta medför risker som uppges
hanteras kontinuerligt. Även bemanning inom IT är en riskfaktor då det är hög
konkurrens om personal med rätt IT-kompetens.

3.3. Bedömning
Vi bedömer att utbildningsgruppen har säkerställt att verksamheten bedrivs enligt de riktlinjer
som fullmäktige har bestämt. Granskningen visar inte på några avvikelser i
utbildningsgruppens arbete med de utmaningar och fokusområden som förbundsfullmäktige
fastställt.

6

Granskningen har omfattat huruvida utbildningsgruppens har bedrivit en ändamålsenlig verksamhet i enlighet
med reglemente, strategisk inriktning 2020-2023, Plan- och detaljbudget 2020 och mål- och strategidokumentet
Hållbar tillväxt. I bilaga fem återfinns en beskrivning av GR:s huvudsakliga strategier som styr och vägleder verksamheten.
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4. Styrgrupper
I kapitlet beskrivs avvikelser avseende huruvida styrgrupperna har bedrivit en ändamålsenlig
verksamhet i enlighet med de utmaningar och fokusområden som tilldelats av
kommunfullmäktige. Därefter redogörs för iakttagelser från dialoger med styrgruppernas
presidier. Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier.
4.1. Avvikelser
Granskningen visar inte på några väsentliga avvikelser avseende styrgruppernas
verksamhet7.
4.2. Resultat av dialog
f

Styrgruppen för arbetsmarknads arbete under året har präglats av den ökade
arbetslöshet som Covid-19-pandemin medfört i GR:s medlemskommuner. Den ökade
arbetslösheten, särskilt bland unga, anses vara en risk för kommunerna att hantera
framöver.

f

I dialog med styrgrupp för social välfärd uppgavs att Covid-19-pandemin påskyndat
arbetet med e-hälsa och digitalisering inom omsorgen.

f

I dialoger med styrgrupperna diskuterades medlemskommunernas engagemang i
GR:s verksamhetsområden. Även ledamöters mandat lyftes som en utmaning.
Huruvida en ledamot främst har ett mandat från sitt parti eller från sin hemkommun
anses spela viss roll i ledamotens arbete i GR.

4.3. Bedömning
Vi bedömer att styrgrupperna har säkerställt att verksamheten bedrivs enligt de riktlinjer som
fullmäktige har bestämt. Granskningen visar inte på några avvikelser i styrgruppernas arbete
med de utmaningar och fokusområden som förbundsfullmäktige fastställt.

7 Granskningen har omfattat huruvida styrgrupperna har bedrivit en ändamålsenlig verksamhet i enlighet med beslutade instruktioner, strategisk inriktning 2020-2023, Plan- och detaljbudget 2020 och mål- och strategidokumentet
Hållbar tillväxt. I bilaga fem återfinns en beskrivning av GR:s huvudsakliga strategier som styr och vägleder verksamheten.
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5. Sammanställd bedömning
I kapitlet besvaras granskningens revisionsfrågor följt av en sammanställd bedömning utifrån
granskningens revisionskriterier.
5.1. Revisionsfrågor
Revisionsfrågor

Svar på revisionsfrågor

Har förbundsstyrelsen säkerställt att
verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som
förbundsfullmäktige bestämt?

Ja. Granskningen visar inte på några avvikelser
utifrån Förbundsordning, Plan- och detaljbudget
2020, Strategisk inriktning 2020 – 2023 eller måloch strategidokumentet Hållbar tillväxt. Vi noterar
att fyra av 20 fokusområden som fastställts av
förbundsfullmäktige delvis bedöms följa plan per
helår 2020.

Har förbundsstyrelsen säkerställt en
tillräcklig uppföljning och
rapportering? Det vill säga i enlighet
med kommunalförbundets
anvisningar.

Delvis. Granskningen visar inte på några
avvikelser utifrån Förbundsordning, Plan- och
detaljbudget 2020, Strategisk inriktning 2020 –
2023 eller mål- och strategidokumentet Hållbar
tillväxt.
Fördjupad granskning som genomförts under
2020 visar dock att det finns vissa utvecklingsområden vad gäller styrelsens uppsikt över deloch helägda bolag. Bland annat har styrelsen
inte löpande tagit del av underlag från bolagen
så som riktlinjen anger.

Har förbundsstyrelsen säkerställt en
tillräcklig intern kontroll? Det vill säga
i enlighet med kraven i kommunalförbundets anvisningar.

Ja. Styrelsen har antagit en plan för intern
kontroll och följt upp arbetet med denna under
året.

Har styrgrupperna utövat respektive
uppdrag i enlighet med förbundsstyrelsens och förbundsfullmäktiges
beslut?

Ja. Granskningen visar att styrgrupperna och
utbildningsgruppen har bedrivit en ändamålsenlig
verksamhet i enlighet med de utmaningar och
fokusområden som tilldelats av förbundsstyrelsen och fullmäktige.
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5.2. Sammanställd bedömning utifrån revisionskriterier
Nedanstående tabell sammanställer våra bedömningar
utbildningsgruppen utifrån granskningens revisionskriterier.
A. Mål och
riktlinjer
A1

A2

B. Uppföljning
och
rapportering
B1
B2

för

förbundsstyrelsen

och

C. Intern kontroll
C1

C2

C3

Förbundsstyrelsen
Utbildningsgruppen
Styrgrupper

Tabell. Sammanställd bedömning utifrån revisionskriterier
Beskrivning av bedömningarnas kriterier återfinns nedan.
Beskrivning av kriterier
A. Mål och riktlinjer
A1. Följsamhet mot förbundsfullmäktiges fastställda utmaningar och fokusområden
A2. Uppfyllelse i arbetet med fullmäktiges utmaningar och fokusområden
B. Uppföljning och rapportering
B1. Styrelsen har under året hållit sig underrättad om förbundets verksamhet, dess utveckling, resultat
och budget, period- och årsbokslut samt verksamhetsplanering.
B2. Styrelsen har utövat uppsikt av de kommunala företag och stiftelser som GR helt eller delvis äger.
C. Intern kontroll
C1. Genomfört riskbedömningar
C2. Antagit en internkontrollplan
C3. Följt uppföregående års intern kontrollplan

Beskrivning av färgmarkering
Styrelsen/gruppen har uppfyllt kriteriet
Styrelsen/gruppen har till viss del uppfyllt kriteriet
Ej tillämpligt (avsaknad av revisionskriterier)

6. Slutsats
Vår samlade bedömning är att förbundsstyrelsen har säkerställt att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Vi bedömer även att
förbundsstyrelsen har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. Det finns dock
utvecklingsområden i förbundsstyrelsens uppsikt över de hel- och delägda bolagens
verksamhet, i enlighet med resultat av genomförd fördjupad granskning. Vi bedömer att
förbundsstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Vidare är vår samlade bedömning att utbildningsgruppen och styrgrupperna under året har
bedrivit en ändamålsenlig verksamhet i enlighet med de uppdrag som förbundsstyrelsen och
fullmäktige har tilldelat dem.
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Göteborg den 12 april 2021

Linnéa Johansson
Verksamhetsrevisor

Karin Knutsson
Verksamhetsrevisor

Hans Gavin
Certifierad kommunal yrkesrevisor och auktoriserad revisor
Kvalitetssäkrare
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Bilaga 1: Bakgrund
De förtroendevalda revisorernas uppgift är att ge förbundsfullmäktige underlag till den årliga
ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet
som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God
revisionssed. Ansvaret för verksamheten regleras bland annat i kommunallagen. Där framgår
att förbundsstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som förbundsfullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen ge underlag för att
bedöma förbundsstyrelsens styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem
och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande
granskningen bland annat om frågor avseende hur förbundsstyrelse och nämnder har:
f
f
f
f
f
f

Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som
styrsignaler till verksamheten
Gjort en egen riskanalys
Uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat samt beslut om åtgärder vid
eventuella avvikelser
Ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering
Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som
redovisning
Tydliga beslutsunderlag och protokoll

I revisionens revisionsplan 2020 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande
granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som
framkommit i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020.
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Bilaga 2: Källförteckning
Dialoger
Styrgrupp Miljö och samhällsbyggnad, 6 november 2020
Styrgrupp arbetsmarknad, 12 november 2020
f Styrgrupp Social välfärd, 23 november 2020
f Utbildningsgruppens presidium, 24 november 2020
f Förbundsstyrelsens presidium, 8 december 2020
f
f

Dokumentation
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

Förbundsordning
GR bokslut 2020
Hållbar tillväxt
Instruktion politiska styrgrupper
Internkontrollplan 2020
Plan och detaljbudget 2020 för GR
Reglemente för förbundsstyrelsen
Reglemente för utbildningsgruppen
Sammanträdesprokoll för förbundsstyrelsen, utbildningsgruppen och styrgrupperna
under 2020
Strategisk inriktning 2020–2023
Plan och detaljbudget 2020
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Bilaga 3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser, slutsatser och bedömningar. Nedan beskrivs de revisionskriterier som är aktuella i
denna granskning.
Kommunallagen (2017:725)
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.
I 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas
verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed.
Förbundsordning (2020-02-12)
Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet,
Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö är sammanslutna till ett kommunalförbund
med förbundsfullmäktige.
Förbundet ska för sina medlemmar utgöra en sammanslutning för kommunernas
gemensamma intressebevakning i Göteborgsregionen.
Ändamål och verksamhet
Förbundet har som ändamål att verka för samarbete över kommungränserna i
Göteborgsregionen. Verksamheten inom förbundet ska, inom ramen för den kommunala
självstyrelsen, vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten
ska bidra till att stärka Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det
övergripande syftet är att skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare,
inom ramen för en gemensamt hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt,
socialt och miljömässigt.
Förbundet har till uppgift att:
f
f
f

f
f
f
f

Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och
förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär.
Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser kring
kompetensförsörjning.
Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning,
remissyttranden etc, samt representera medlemskommunerna i förhandlingar och
överläggningar avseende frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär.
Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och
kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling.
Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte.
Verka för regionala verksamheters finansiering.
Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de enskilda
kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma
utvecklingsprojekt tillsammans med medlemskommunerna.

15

*

Förbundet har två funktioner:
1. Förbundet är myndighetsutövande inom följande områden:
Utbildning
o

o

o

Svara för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen och gymnasieförordningen
samt inom ramen för gällande samverkansavtal avseende gymnasieskolan
medlemskommunerna emellan.
Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. skollag
och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande
samverkansavtal.
Bedriva internationellt inriktad förskoleklass-, grund- och gymnasieskoleverksamhet
samt verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet inom ramen för
gällande skollag och förordning.

2. Förbundet är samverkansorgan inom följande områden:
o
o
o
o
o

Arbetsmarknad
Miljö och samhällsbyggnad
Social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå
Utbildning
Näringsliv

Medlemskommunerna kan föreslå förbundsfullmäktige att samverka inom andra områden.
Förbundsstyrelse och antagningsnämnd
I förbundsstyrelsens uppgifter ingår, utöver vad som följer av lag, att:
Övervaka att av förbundsfullmäktige fastställda mål och verksamhetsplaner för
förbundets verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning handhas på ett
rationellt och ekonomiskt sätt.
f På ett betryggande sätt handha förbundets medelsförvaltning.
f Ta upp lån och teckna borgen för lån.
f Avge yttranden som ankommer på förbundet samt underrätta förbundsfullmäktige och
förbundets medlemmar om yttranden som avgivits i viktiga frågor.
f

I förbundet ska finnas en antagningsnämnd (Utbildningsgruppen) som svarar för antagningen
till gymnasieskolan enligt vad som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3.
Styrgrupper
Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt sammansatta styrgrupper knutna
till de arbetsområden som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3. Den av förbundsfullmäktige
utsedda antagningsnämnden utgör även styrgrupp.
Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer
Förbundet får efter beslut av förbundsfullmäktige lämna över vården av en sådan särskild
angelägenhet som anges i § 3 och som inte innefattar myndighetsutövning till ett aktiebolag,
en ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse.
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Instruktion för de politiska styrgrupperna inom GR (2018-02-09)
Fyra politiska styrgrupper finns inom GR: Styrgruppen för arbetsmarknad, styrgruppen för miljö
och samhällsbyggnad, styrgruppen för social välfärd och utbildningsgruppen.
Utbildningsgruppen är antagningsnämnd, utsedd av fullmäktige.
Styrelsen ger styrgrupperna beredningsuppdrag men beredningarna kan även ta egna initiativ
inom respektive verksamhetsområde och lämna förslag till styrelsen.
Styrgruppernas ledamöter ska, för att säkra kommunal förankring, utgöras av representanter i
kommunal nämnd inom relevant sakpolitiskt område.
Styrgruppernas presidier, ordförande och vice ordförande, bör i första hand utgöras av
ordförande och vice ordförande i medlemskommunernas styrelser, i andra hand av
representanter i kommunal nämnd inom relevant sakpolitiskt område.
Varje styrgrupp ska årligen få möjlighet att informera styrelsen om sitt arbete.
Varje ledamot har ett ansvar för att återkoppla styrgruppens arbete till och förankra det i
hemkommunen.
Styrgruppernas budget ryms inom ramen för det aktuella verksamhetsområdet som är
definierat i verksamhetsplan och detaljbudget.
Reglemente för förbundsstyrelsen (2020-06-09)
Styrelsen är förbundets ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett helhetsansvar
för förbundets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning, oavsett om verksamheten
sker i nämnd, bolag eller annan form. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av
förbundets angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet i förbundet.
Styrelsen ska inom ramen för sitt uppdrag ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av de
kommunala företag och stiftelser som GR helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Häri
ingår att utse stämmoombud.
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och ekonomiska
ställning samt fortlöpande och i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och
återrapportera till fullmäktige.
Styrelsen ska övervaka att av fullmäktige fastställd verksamhetsinriktning och budget för
förbundets verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning handhas på ett rationellt
och ekonomiskt sätt. Styrelsen ska hålla sig underrättad om förbundets verksamhet, dess
utveckling, resultat och budget, period- och årsbokslut samt verksamhetsplanering.
Styrelsen ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig.
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Bilaga 4. GR:s organisation
Nedanstående figur illustrerar GR:s organisation.
Figur. GR:s Organisation.

Källa: GR:s hemsida, 2020-01-02
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Bilaga 5: GR:s strategier som styr och vägleder verksamheten
Det finns ett antal beslutade och förankrade strategier som styr och vägleder verksamheten
inom GR. Nedan beskrivs de mest västenliga strategierna inom GR.
f

Förbundsordningen: beslutas av förbundsfullmäktige i GR och beskriver GR:s uppdrag
som är att verka för samarbete över kommungränserna i Göteborgs-regionen.
Verksamheten ska vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna.

f

Strategisk inriktning 2020-2023 och budget 2020: den strategiska inriktningen pekar ut
sex utmaningar som Göteborgsregionen behöver fokusera på att möta under de
kommande åren. Utmaningarna är:

f

o

Fysisk planering

o

Utbildning och kompetensförsörjning

o

Näringslivsutveckling

o

Digital transformation

o

Social sammanhållning och trygghet

o

Klimat och miljö

Plan och detaljbudget 2020: i planen har 20 fokusområden formulerats kopplat till
regionens utmaningar. Fokusområdena ska följas upp och analyseras med en
gemensam struktur. Uppföljning och analys ska sammanställas i delårsrapport per
augusti och i årsredovisningen. Eventuella avvikelser ska tas upp i delårsuppföljning
per april. Den ekonomiska utvecklingen ska följas månadsvis.
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Till Förbundsstyrelsen
Till Förbundsfullmäktige för kännedom

Granskning av bokslut 2020-12-31
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har EY
genomfört en granskning av förbundets årsredovisning, resultat- och balansräkningar med
nothänvisningar samt kassaflödesanalyser. I bifogad rapport sammanfattas de väsentligaste
iakttagelserna från granskningen.
Granskningsrapporten översänds för kännedom.

Göteborg den 12 april 2021

Thomas Svensson
Ordförande

Sven R. Andersson
Vice ordförande

GR Göteborgsregionens Kommunalförbund
Årsbokslut 2020
12 april 2021
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Sammanfattande slutsats
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Riskbedömning och fokusområde
Översikt av 2020 års revision

Revisionens omfattning
►

►

Översiktlig granskning av
delårsbokslut i augusti

►

Granskning av årsbokslut

Granskning av intern kontroll
och rutiner

Väsentliga områden

Intern kontroll och rutiner

Väsentliga årsbokslutsfrågor

►

Bokslutsprocessen

►

Löneprocessen

►

Intäktsredovisning

►

Inköpsprocessen

►

Pågående projekt

►

Intäktsprocessen

►

Projektredovisning

Revisionsberättelse
Page 3

Redovisnings- och revisionsfrågor årsbokslutet
Område

Iakttagelse och kommentar

Pågående projekt

►Vi

kan konstatera att projektprocessen i allt väsentligt synes fungera väl.

►Vi

ser positivt på att Kommunalförbundet dokumenterat värdering av pågående projekt
per balansdagen. Värderingen är undertecknad av förbundsdirektör och respektive
verksamhetschef. Likt föregående år finns samtliga projekt med på listan och samtliga
har kunnat stämmas av mot bokförda värden.

►Kommunalförbundets

pågående projekt har delats upp på projekt där nedlagda
kostnader överstiger erhållna intäkter med 24,2 mnkr, vilka presenteras som en fordran
i årsredovisningen, och på projekt där erhållna intäkter överstiger nedlagda kostnader
med 213,8 mnkr, vilka presenteras som en skuld i årsredovisningen.
Kommunalförbundet har gjort en bedömning att projektmedel skall erhållas för de
nedlagda kostnader som finns för pågående projekt på balansdagen. Vi gör inte någon
annan bedömning.

Sida 4

Kommentarer kring väsentliga
bedömningsposter
Som ett resultat av vår granskning vill vi särskilt kommentera rimligheten i väsentliga områden vars redovisningsmässiga
hantering är beroende av förbundsledningens bedömningar.
Bedömningspost

Kommentar

Aktier i dotterbolag

►Aktier

Kundfordringar

►Kundfordringar

Sida 5

i dotterbolag uppgår till 18,7 mnkr per balansdagen. Eget kapital i respektive
bolag överstiger bokfört värde för respektive bolag. Största innehavet avser aktier i
Gryning Vård AB som har ett bokfört värde på 14,1 mnkr.

uppgår på balansdagen till 30,7 mnkr, vilket är en minskning med ca
4 mnkr jämfört med föregående år. Minskningen förklaras främst av minskade
fordringar för projekt (8,3 mnkr mindre) jämfört med bokslutet 2019. Minskningen
av fordringar för projekt dämpas av en ökning i fordringar på böcker och läromedel
(5,2 mnkr högre) jämfört med bokslutet 2020.
►Vår bedömning är att kundfordringarna är upptagna till rätt belopp och att inga
osäkra kundfordringar föreligger.

Kommentarer kring väsentliga
bedömningsposter
Som ett resultat av vår granskning vill vi särskilt kommentera rimligheten i väsentliga områden vars redovisningsmässiga
hantering är beroende av förbundsledningens bedömningar.

Bedömningspost

Kommentar

Interimsfordringar

►Interimsfordringar
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uppgår till 10,6 mnkr vilket är ca 3 mnkr högre än föregående år.
Främst beror ökningen på högre upplupna intäkter avseende pågående projekt.

Kommentarer kring väsentliga poster
Som ett resultat av vår granskning vill vi särskilt kommentera rimligheten i väsentliga områden vars redovisningsmässiga
hantering är beroende av förbundsledningens bedömningar.
Bedömningspost

Kommentar

Interimsskulder

►Interimsskulder
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uppgår till 25,1 mnkr och har minskat med ca 39,3 mnkr jämfört
med föregående år. Förändringen är främst hänförlig till ändrad hantering av
statsbidrag för vuxenutbildning, som har avgått till posten ”pågående projekt” i 2020
års årsredovisning.

Kommentarer kring väsentliga poster i
resultaträkningen
Som ett resultat av vår granskning vill vi särskilt kommentera väsentliga iakttagelser vid granskning av resultaträkningen.

Bedömningspost

Kommentar

Årets resultat

►Årets

resultat är ca - 5 mnkr, vilket är ca 4,7 mnkr högre än budget. I huvudsak beror
resultatet i förhållande till budget på bromsad webbutveckling, minskade kostnader för
konferenser och kompetensutveckling, ökade ränteintäkter och sänkt arbetsgivaravgift.
Flera av posterna har uppstått som konsekvens av den rådande pandemin.
I övrigt är verksamheten anpassad utifrån finansiering där både intäkter och kostnader
framförallt påverkats av ökade bidrag avseende vuxnas lärande och därmed ökat kostnader
kopplat till dessa.

►

Sida 8

God ekonomisk hushållning –
förutsättningar
Förbundets budget ska enligt kommunallagen innehålla verksamhetsmål och
finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
►

Det bör enligt praxis finnas en definition av vad god ekonomisk hushållning innebär,
det vill säga vad som krävs för att det ska gå att säga att god ekonomisk hushållning
föreligger.

►

Från och med 2019 ska mål utvärderas även för förbundets bolag med återkoppling
till fullmäktige.

►

Målen ska utvärderas i delårsrapport och i årsredovisningen.
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God ekonomisk hushållning:
balanskravsutredning
Balanskravsutredning, Tkr

2020

Årets resultat enligt resultaträkning

- 5 002

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

- 5 002

Användning av medel från
resultatutjämningsreserv/INDRA

1 683

Årets balanskravsresultat

- 3 319

►

►
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GR har ett negativt balanskravsresultat för 2020. GR:s resultat för 2020 är
bättre än budgeterat. I budget framgår att eget kapital avsågs tas i anspråk
under 2020.
I årsbokslutet för år 2017 öronmärktes 11 000 tkr av 2020 års resultat
kopplat till Gymnasieantagningens framtida IT-utveckling (INDRA). Av ÅR
framgår att dessa öronmärkta medel ska kunna nyttjas till och med år 2027.
Dessa medel avräknas under rubriken reserveringar i tabellen nedan när de
uppstår. GR har ingen resultatutjämningsreserv.

God ekonomisk hushållning – definition i GR
GR:s definition av god ekonomisk hushållning:
►

I verksamhetsplan med budget för 2020 förs ett resonemang kring god ekonomisk
hushållning inom GR:s verksamheter. Förbundsstyrelsen gör en samlad bedömning av
huruvida måluppfyllelsen är tillräcklig för att god ekonomisk hushållning ska anses
råda.

►

Det saknas en tydlig definition av vad God ekonomisk hushållning är i GR:s
verksamhet.

►

Vi noterar att en definition av god ekonomisk hushållning antagits i budget 2021.
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Bedömning måluppfyllelse verksamhetsmål

►

GR har i budget för 2020 fastställt fyra verksamhetsmässiga mål och tre
finansiella mål för god ekonomisk hushållning.

►

Nedan följer FS:s bedömning av måluppfyllelsen:

Verksamhetsmässiga mål

Beslutade budgetmedel hanteras rationellt och effektivt
Tillgångar och skulder förvaltas på ett betryggande sätt
Välskött ekonomi, där all verksamhet bedrivs i en anda av GEH
och i enlighet med FS beslut om finansiella mål och ramar
Total sjukfrånvaro ska hållas på fortsatt låg nivå
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Presentation title

Förbundsstyrelsens
bedömning av
måluppfyllelse

Bedömning måluppfyllelse finansiella mål
Finansiella mål

Förbundsstyrelsens
bedömning av
måluppfyllelse

Genomsnittligt positivt ekonomiskt resultat över en
femårsperiod
Det egna kapitalet är långsiktigt större än skulder, inklusive
pensionsskulder
Den sammanlagda nettoskulden ska inte öka
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Presentation title

God ekonomisk hushållning,
förbundsstyrelsen bedömning
Förbundsstyrelsens bedömning av god ekonomisk hushållning:
►

►

►

Förbundsstyrelsen gör bedömningen att fem av sju mål för god ekonomisk
hushållning uppnås.
Målet att eftersträva en välskött ekonomi bedöms till viss del (gult) vara
uppnått. Detta då en av GR:s avdelningar inte redovisar en ekonomi i
balans.
Målet som avser den totala sjukfrånvaron bedöms inte (rött) vara uppnått.
Detta då sjukfrånvaron 2020 uppgick till 3,8 procent, att jämföra med
målvärdet 3,5 procent.

►

Förbundsstyrelsen bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås.

►

Vi noterar att det i årsredovisningen saknas uppföljning av mål för god
ekonomisk hushållning gällande förbundets bolag.
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Samlad bedömning
►

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 12 kap. 2 § granskat om resultatet är
förenligt med god ekonomisk hushållning. Vi bedömer, utifrån
avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet till stor del är förenligt med
de mål som förbundsfullmäktige fastställt. Förbundet uppnår balanskravet
utifrån förutsättningarna med att förbundet lämnat en negativ budget och haft
för avsikt att ta eget kapital i anspråk. Fem av sju mål för god ekonomisk
hushållning uppnås.

►

Vi delar således styrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning uppnås.
Vi ser positivt på att styrelsen tagit fram en definition av god ekonomisk
hushållning som gäller från och med 2021.

►

Vi bedömer att förbundet bör utveckla mål för god ekonomisk hushållning som
även omfattar förbundets bolag samt följa upp dessa i samband med delårsrapport och årsredovisning.

►

Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. Vår bedömning är att
årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 i allt väsentligt är upprättad enligt
den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed och därmed ger en
rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning.
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Till Förbundsstyrelsen
För kännedom till Förbundsfullmäktige

Registeranalys av personalkostnader i Göteborgsregionens
kommunalförbund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har EY
genomfört en utökad granskning av kommunalförbundets lönekostnader per 2020-10-31. Syftet med
granskningen är att genom en så kallad ACL-granskning bedöma rimligheten i GR:s lönekostnader.
Vår sammanfattande bedömning, utifrån granskningen syfte, är att det inte framkommit iakttagelser
som indikerar att det finns väsentliga fel i kommunalförbundets redovisade löner för perioden
januari - oktober 2020.
Granskningsrapporten översänds för kännedom.

Göteborg den 2 december 2020

Thomas Svensson
Ordförande

Sven R. Andersson
Vice ordförande
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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:
f

f

f

f

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
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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:
f 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.
f 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.
f 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.
f 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.
f Granskningen visar att det finns former för hur rapportering av uppsikten ska ske till
förbundsfullmäktige.
Utifrån genomförd granskning rekommenderas förbundsstyrelsen att:
f 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.
f 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
f 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.
f Säkerställa en struktur för uppsiktsplikten som undviker personberoende i
informationsutbyte mellan det utsedda ägarombudet och förbundsstyrelsen.
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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:
f

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.
f

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

f

Reglemente för förbundsstyrelsen

f

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:
f

Presidiet i förbundsstyrelsen

f

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:
f Styrelseprotokoll
f Protokoll från bolagsstämma eller motsvarande
f Protokoll från ägarsamråd eller motsvarande
f Budget och verksamhetsplan
f Delårsrapport (-er)
f Årsredovisning
f Revisorernas granskningsrapport
f Årlig redovisning av verksamheten i förhållande till fastställt ändamål för
verksamheten
f 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.
Ett möte mellan förbundsdirektör och VD uppges ha varit inplanerat i april månad, men ställdes in på
grund av sjukdom.

1
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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:
f Ekonomiskt utfall
f Beläggningsgrad
f 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:
f Bolagets interna kontroll och organisering
f Hur man under året har följt upp den interna kontrollen
f 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.

9

3. Samlad bedömning
3.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna
Revisionsfrågor
f

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:
f 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.
f 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
f 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.
f 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
f Förbundsdirektör och ekonomichef, 2020-09-17
f Presidiet i förbundsstyrelsen, 2020-09-17
Källförteckning
f Reglemente förbundsstyrelsen, 2018-07-01
f Förbundsordning, 2020-02-12
f Riktlinje för förbundsstyrelsens uppsiktsplikt i bolag, 2016-12-09
f Instruktion för förbundsdirektör, 2017-03-31
f Dialogmöten med respektive VD och förbundsdirektör GR, dokument sammanställt
som underlag till granskningen
f Uppföljning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt i bolag, 2019
f Årshjul ekonomi, förbundsstyrelsen
Protokoll förbundsstyrelsen
f 2020-06-09
f 2020-05-09
f 2020-09-24
Protokoll förbundsstyrelsens presidium
f 2020-02-04
f 2020-03-16
f 2020-04-20
f 2020-05-25
Gryning Vård AB
f Konsortialavtal mellan aktieägarna i Gryning Vård AB
f Protokoll ägarsamråd Gryning Vård AB, 2020-02-27
f Protokoll ägarsamråd Gryning Vård AB, 2020-04-02
f Protokoll ägarsamråd Gryning Vård AB, 2020-04-28
ISGR
Ägardirektiv för ISGR
f Bolagsordning ISGR
f

14

2021-02-08

Till Förbundsstyrelsen
För kännedom till Förbundsfullmäktige

Granskning av projektstyrning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har
EY genomfört en granskning av projektstyrning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av projekt.
Utifrån vad granskningen visar så är den sammanfattande bedömningen att förbundsstyrelsen i stort
har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av projekt. Arbetet med projekt
utgår ifrån GR:s övergripande styrdokument samt ett antal rutiner och mallar för arbetet. Det saknas
dock riktlinjer och rutiner för avdelnings- och enhetschefs arbete samt för projekt med finansiering
från medlemskommunerna. Vidare saknas en övergripande roll- och ansvarsfördelning som
tydliggör för samtliga inblandade vilken roll och vilket ansvar de har i arbetet med projekt.
Förbundsstyrelsen erhåller löpande viss uppföljning av projekt samt intern kontroll kopplat till
projekt. Däremot visar granskningen att det saknas en dokumenterad och fastställd rutin för
arbetssättet med uppföljning.
Utifrån granskningen har några utvecklingsområden identifierats.
Förbundsstyrelsen rekommenderas att:
f
f

Säkerställa en för alla roller tydlig dokumenterad roll- och ansvarsfördelning.
Säkerställa en dokumenterad rutin för uppföljning.

Rapporten översänds med önskan om svar på hur förbundsstyrelsen avser att behandla
rekommendationerna senast den 8 april 2021.

Signature reference: 88454e6d-50fe-43ad-a2c1-f4ff5b969290

Göteborg den 8 februari 2021

Thomas Svensson
Ordförande

Sven R. Andersson
Vice ordförande
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
har EY genomfört en granskning av projektstyrning. Syftet med granskningen har varit att
bedöma om förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och
uppföljning av projekt.
Granskningen visar att den formella styrningen av projekt utgår ifrån förbundsordning,
fullmäktiges strategiska inriktningar och styrelsens fokusområden. Dessutom har förvaltningsledningen arbetat fram ett antal riktlinjer och rutiner för arbetet. Dessa upplevs tydliga och är
tillgängliga för samtliga medarbetare inom GR. Däremot saknas riktlinjer och rutiner för
avdelningschefs och enhetschefs arbete kopplat till projektstyrning.
Riktlinjerna och rutinerna tydliggör delvis roll- och ansvarsfördelningen i arbetet med projekt.
Beskrivning av roller och ansvar för avdelningschef och enhetschef saknas dock. Det saknas
även en samlad förteckning över roll- och ansvarsfördelningen i arbetet med projekt. Till stöd
för projektledare finns verksamhetsekonom och utvecklingsledare inom organisationen. Därtill
förtydligas projektledarens roll och ansvar genom att ett projektledarkontrakt arbetas fram.
Granskningen visar att förbundsstyrelsen tar del av en övergripande uppföljning av ett urval av
projekt. Merparten av uppföljningen sker istället inom förvaltningsorganisationen. Förbundsledningen gör månadsvis ekonomisk uppföljning av projekten och följer löpande upp större
projekt. Uppföljning av måluppfyllelse sker framförallt på lägre nivåer inom organisationen,
men rapporteras till förbundsledning och GR:s styrgrupper samt förbundsstyrelse vid behov.
Förbundsstyrelsen tar även del av uppföljningen av intern kontroll, vilken omfattar styrningen
av projekt. Det saknas dock en dokumenterad och fastställd rutin för arbetssättet med
uppföljning.
Granskningens sammanfattande bedömning är att förbundsstyrelsen i stort har säkerställt en
ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av projekt. Utifrån granskningen lämnar vi
nedanstående rekommendationer.
Vi rekommenderar förbundsstyrelsen att:
► Säkerställa en för alla roller tydlig dokumenterad roll- och ansvarsfördelning.
► Säkerställa en dokumenterad rutin för uppföljning.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Enligt förbundsordningen har Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) till uppgift att bland
annat erbjuda service och samverkan på områden där de enskilda kommunernas resurser är
otillräckliga samt initiera och driva gemensamma utvecklingsprojekt tillsammans med
medlemskommunerna.
Projekten bedrivs i olika sammanslutningar utifrån medlemskommunernas möjligheter och
projektens omfattning. I projektet för kompetensförstärkning inom förskolan ingår exempelvis
tio av de 13 kommunerna. Projekten kan även finansieras på olika sätt. Enligt årsredovisningen
för 2019 utgör statsbidrag, EU-bidrag och övriga bidrag en betydande del av förbundets
omsättning. Förbundet erhöll exempelvis nästan 120 miljoner kronor i bidrag från staten under
2019, vilket utgör cirka 23 procent av intäkterna.
Eftersom bidrag och stöd finansierar en väsentlig del av verksamheten är det centralt för
förbundets legitimitet att medlen används på ett ändamålsenligt sätt. Mot bakgrund av
ovanstående samt revisorernas risk- och väsentlighetsanalys har revisionen bedömt det som
väsentligt att granska förbundets styrning av projekt.
1.2. Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syftar till att bedöma om förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig
styrning, ledning och uppföljning av projekt. I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:
►

►
►

Har förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig projektstyrningsmodell?
o Finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för projektstyrning och uppföljning?
Har förbundsstyrelsen säkerställt en tydlig roll- och ansvarsfördelning?
Har förbundsstyrelsen säkerställt en tillräcklig insyn, uppföljning och rapportering av
projekt löpande och vid projektavslut?

1.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier i denna granskning utgörs av:
►
►
►

Kommunallag (2017:725) 6 kap 4 § och 6 §
Förbundsstyrelsens reglemente
Förbundsordning

Revisionskriterierna beskrivs i bilaga 1.
1.4. Metod
Granskningen har utförts som en dokument- och intervjustudie, se källförteckning i bilaga 2.
Intervjuer har hållits med presidiet i förbundsstyrelsen samt förbundsdirektör tillsammans med
ekonomichef. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten.
1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd
Granskningen avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor och avser förbundsstyrelsen.
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2. Förbundets projektstyrningsmodell
2.1. Inledning
Enligt förbundsordningen från 2020 syftar GR:s verksamhet till att, bland annat:
”Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de enskilda
kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma
utvecklingsprojekt tillsammans med medlemskommunerna.”
Förbundsdirektör lyfter i intervju att projekt fungerar som GR:s metod för att genomföra sitt
uppdrag. På GR:s intranät anges att projekt är tidsbegränsade och har ett i förväg bestämt
resultat samt en extern finansiär. GR skiljer på projekt som initieras av medlemskommunerna
och projekt som initieras av förbundet. GR kan initiera projekt dels utifrån sitt uppdrag att
omvärldsbevaka, dels genom att externa parter efterfrågar GR:s och medlemskommunernas
delaktighet i ett projekt.
2.2. Styrning, riktlinjer och rutiner

Förbundsordning

Verksamhetsplan

Uppdragshandling

Övriga rutiner och
mallar
Figur 1. Styrdokument för arbetet med projekt inom GR

GR:s projektstyrningsmodell utgår ifrån GR:s förbundsordning samt förbundsfullmäktiges
strategiska inriktningar. Inriktningarna fastställs för en fyraårsperiod och bryts ner i en årlig
verksamhetsplan med budget och fokusområden.
Samtliga projekt ska enligt de intervjuade syfta till att uppnå GR:s ändamål och ska verka inom
de strategiska inriktningarna och fokusområdena. Av denna anledning uppger förbundsstyrelsens presidium att de strategiska inriktningarna är breda, för att GR:s ska kunna driva
många olika typer av projekt under den period som inriktningarna gäller. Förbundsdirektör
anger att avdelningscheferna har ansvaret för att säkerställa att samtliga projekt ryms inom
GR:s ändamål och strategiska inriktningar. Utöver avdelningschefernas bedömning sker ingen
systematisk kontroll av att projekten följer ändamålet och inriktningarna.
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Styrningen av ett projekt varierar beroende på projektets storlek och komplexitet. Av internkontrollplan framgår att projekt med kostnader och/eller intäkter som överstiger 500 000 kr och
projekt som är särskilt komplexa anses vara av sådan dignitet att det medför högre krav på
styrning från ledning och politik. Förankring och beslut kring sådana projekt sker i GR:s
förbundsledning1. Vid uppstart av sådana större projekt sker enligt ekonomichef även en dialog
mellan förvaltning och GR:s politiska styrgrupper för att säkerställa en politisk förankring av
projekten.
Centralt för projektstyrningen är den uppdragshandling som respektive projektledare signerar
årligen tillsammans med sin avdelningschef. Av uppdragshandlingen framgår GR:s syfte och
övergripande styrmodell samt medarbetarens ansvar, uppdrag och individuella mål. Som ett
komplement till uppdragshandlingen utvecklas i skrivande stund ett projektledarkontrakt.
Kontraktet ska syfta till att tydliggöra projektledarens ansvar och roll. Det ska vara ett stöd i
dialogen mellan ansvarig chef och projektledare. Kontraktet är utformat som en checklista över
olika moment i projektledaruppdraget. Uppdraget att arbeta fram kontraktet härrör från 2019
års uppföljning av intern kontroll som visade behov av att klargöra projektledarens ansvar och
befogenhet.
Förvaltningsledningen har som stöd i arbetet med projekt arbetat fram ett antal riktlinjer, rutiner
och mallar som anger hur projekt ska drivas från uppstart till avslut. Dessa dokument finns
tillgängliga för samtliga medarbetare via GR:s intranät. Rutinerna och mallarna är anpassade
för att möta de krav som externa finansiärer har på projekten. De används i tillämpliga delar
även i de projekt som enbart har finansiering från medlemskommunerna.
Rutinerna och mallarna riktar sig främst till projektledare och verksamhetsekonom och berör
exempelvis:
-

Sökande av finansiellt stöd från tredje part, från ansökan till avslut
Skapande av för- och efterkalkyl
Upplägg av nytt projekt i verksamhetssystemet
Skapande av uppföljningskalkyl och årsprognos
Identifiering, rapportering och bokföring av förlustrisk

Det saknas rutiner och mallar som ger stöd och styr hur avdelningschef och enhetschef ska
arbeta med projekt.
Samtliga intervjuade upplever att de övergripande styrdokumenten samt ovan riktlinjer och
rutiner bidrar till att GR:s projekt drivs på ett korrekt sätt. Ekonomichef påtalar också att GR:s
verksamhetssystem vid uppstart av ett projekt kräver att exempelvis en projektplan och budget
läggs in i systemet vilket innebär viss kontroll.

2.2.1.Bedömning
Vår bedömning är att förbundsstyrelsen i allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig
projektstyrningsmodell. Den formella styrningen av projekt utgår ifrån förbundsordning,
fullmäktiges strategiska inriktningar och styrelsens fokusområden. Vidare är de riktlinjer och
rutiner som finns på plats tydliga och tillgängliga för samtliga medarbetare inom GR. Det
1

I förbundsledningen ingår förbundsdirektör, ekonomichef samt GR:s tre avdelningschefer.
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framgår dock att det saknas riktlinjer och rutiner för avdelningschefs och enhetschefs arbete
kopplat till projektstyrning Exempelvis saknas rutin för hur respektive chef ska bedöma
huruvida projekten verkar inom GR:s ändamål och strategiska inriktningar, men även hur
cheferna ska följa upp projekten.

2.3. Roll- och ansvarsfördelning
GR:s projektstyrningsmodell håller respektive avdelningschef som ansvarig för projekten inom
dennes avdelningsområde. Enhetschef har genom sitt ansvar för budget, personal och
verksamhet även ansvar för de projekt som bedrivs inom dennes enhet. Projektledaren är
operativt ansvarig i projekten. Verksamhetsekonom bidrar med stöd till projektledare och
kontrollerar i viss mån att projektet följer GR:s riktlinjer. Verksamhetsekonom ska följa projektet
över tid och kontrollerar exempelvis projektets budget och ansökan av medel från tredje part.
Ovan ansvarsfördelning framgår inte tydligt av något styrdokument utan har beskrivits i
intervjuer. Precis som beskrivits i föregående avsnitt saknas rutiner och mallar som riktar sig
till avdelnings- och enhetschef. Det finns en övergripande processbeskrivning som beskriver
ett antal delar i arbetet med projekt, men den beskrivningen avser främst verksamhetsekonomens ansvar. Vidare framgår till viss del projektledarens ansvar av dennes uppdragshandling samt riktlinje för sökande av tredjepartsfinansiering. Ett projektledarkontrakt håller,
som tidigare nämnts, på att arbetas fram. Enligt uppgift stöttar även avdelningarnas
utvecklingsledare projektledarna i sina uppdrag.
Samtliga intervjuade uppger att GR:s medarbetare har stor erfarenhet av att driva projekt. De
intervjuade menar att erfarenheten gör att roll- och ansvarsfördelningen uppfattas som tydlig
av medarbetarna, trots att den inte är nedtecknad.

2.3.1.Bedömning
Vår bedömning är att förbundsstyrelsen delvis har säkerställt en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Roll- och ansvarsfördelningen tydliggörs delvis genom ett antal riktlinjer och rutiner.
Beskrivning av roller och ansvar för avdelningschef och enhetschef saknas dock. Det saknas
även en samlad förteckning över roll- och ansvarsfördelningen i arbetet med projekt. Vidare
finns stöd för exempelvis projektledare i form av verksamhetsekonom och utvecklingsledare
inom organisationen.
Vi noterar att GR:s medarbetare upplevs väl införstådda med GR:s roll- och ansvarsfördelning
inom arbetet med projekt. Detta kan emellertid utgöra en risk för personberoende och olika
tolkningar av ansvar om inte roll- och ansvarsfördelningen fastslås och dokumenteras. Vi
noterar även att projektledarens roll och ansvar förtydligas genom att ett projektledarkontrakt
arbetas fram, vilket vi ser positivt på.
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2.4. Styrelsens insyn, uppföljning och rapportering
Förbundsstyrelsen erhåller viss uppföljning av GR:s projekt. I delårsrapport per april och
augusti 2020 samt i årsredovisning 2019 återfinns övergripande uppföljning av en mängd
projekt, men inte samtliga. Enligt de intervjuade är antalet projekt av den omfattning att det
inte går att rapportera en uppföljning av samtliga projekt till förbundsstyrelsen. Därför väljer
förbundsledningen ut större projekt2 vilka följs upp vid förbundsstyrelsens sammanträden, i
enlighet med internkontrollplan. Projekten som väljs ut anses särskilt viktiga att rapportera om
och kan återkomma vid flera sammanträden.
Utöver förbundsstyrelsen erhåller GR:s styrgrupper3 ytterligare uppföljning av de större
projekten3 inom deras respektive ansvarsområde. Uppföljningen till styrgrupperna sker på en
övergripande nivå vid delårsbokslut i april och augusti, vid årsbokslut samt vid projektavslut.
Projekt tas även upp i styrgruppen på förekommen anledning, såsom vid större hinder eller
risker i arbetet med projekten. Förbundsstyrelsens presidium ser ett utvecklingsområde
avseende styrgruppernas involvering i projekten. För att öka politisk insyn och kontroll hade
styrgrupperna kunnat ha en tydligare roll i styrning och uppföljning av projekten.
Den detaljerade uppföljningen av samtliga projekt sker enligt uppgift av enhetschef
tillsammans med projektledare. Enhetschef och projektledare följer upp hur arbetet i projektet
fortskrider samt ekonomi och måluppfyllelse. Samtliga projekt följs upp även månadsvis av
avdelningschef på en övergripande nivå enligt intervjuade. Uppföljningen avser ekonomi,
måluppfyllelse och generell information om arbetet med projektet. Inom förbundsledningen
sker en månatlig övergripande uppföljning av ekonomin och arbetet i de större projekten. Vid
behov lyfter även projektledare och enhetschef en mer detaljerad uppföljning till
avdelningschef och förbundsledning. Arbetssättet för uppföljning finns inte nedtecknat i någon
rutin. Arbetssättet förmedlas vid introduktion av nya medarbetare.
Rapportering kring projektens måluppfyllelse och ekonomi skickas även löpande till de
finansiärer som är inblandade i enlighet med den rutin som finansiären upprättat. Förbundsfullmäktige tar del av den övergripande uppföljningen som sker i delårsbokslut per april och
augusti samt årsbokslut. Medlemskommunernas kommunfullmäktige och kommunstyrelse
erhåller GR:s årsbokslut samt löpande rapportering från deras representanter i GR.
GR har enligt förbundsstyrelsens presidium ökat informationen till medlemskommunerna kring
den löpande verksamheten. Informationen på GR:s hemsida har utökats och ett nyhetsutskick
sker löpande. Detta för att öka kännedomen bland medlemskommunerna avseende GR:s
arbete, med betoning på ledamöterna i medlemskommunernas kommunfullmäktige. Samtliga
intervjuade menar att det är ett fortsatt prioriterat område att säkerställa tillräcklig information
och kännedom kring GR bland medlemskommunerna.
Förbundsstyrelsens internkontrollplaner för 2019 och 2020 har inkluderat projektstyrning och
projektrapportering som ett riskområde. Utifrån uppföljning av 2019 års plan tas ett
projektledarkontrakt fram. I övrigt uppges kontroll ske av riskområdet genom den uppföljning
som beskrivs ovan.
2

Projekt med kostnader och/eller intäkter som överstiger 500 000 kr samt projekt som är särskilt
komplexa.
3
GR:s styrgrupper ansvarar för var sitt verksamhetsområde och bereder frågor till förbundsstyrelsen.
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Inom ramen för förbundets ekonomiska rapportering sker en genomgång av eventuella
ekonomiska risker inom projekten vid delårsbokslut i april och augusti samt vid årsbokslut.
Genomgången sker på flera nivåer. Enhetschef går tillsammans med verksamhetsekonom
igenom respektive projekt. Avdelningschef ansvarar sedan för att gå igenom alla projekt inom
sitt avdelningsområde. Slutligen gör förbundsdirektör en genomgång av samtliga bedömningar
tillsammans med avdelningscheferna. Genomgången syftar enligt ekonomichef till att öka
kontrollen över projektens ekonomi.

2.4.1.Bedömning
Vår bedömning är att förbundsstyrelsen i allt väsentligt har säkerställt en tillräcklig insyn,
uppföljning och rapportering av projekt löpande och vid projektavslut. Förbundsstyrelsen tar
del av en övergripande uppföljning av ett urval av projekt, vilket vi bedömer som rimligt.
Merparten av uppföljningen sker istället inom förvaltningsorganisationen. Förbundsledningen
gör månadsvis ekonomisk uppföljning av projekten och följer löpande upp större projekt.
Uppföljning av måluppfyllelse sker framförallt på lägre nivåer inom organisationen, men
rapporteras enligt uppgift till förbundsledning och GR.s styrgrupper samt förbundsstyrelse vid
behov. Förbundsstyrelsen tar även del av uppföljningen av intern kontroll, vilken omfattar
styrningen av projekt.
Av hänsyn till omfattningen av projekt inom GR menar vi att det är tillräckligt. Däremot visar
granskningen att det saknas en dokumenterad och fastställd rutin för arbetssättet med
uppföljning. Vi menar att det utan en dokumenterad och fastställd rutin finns risk för
personberoende och att arbetet med uppföljning sker på olika sätt inom organisationen.
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3. Samlad bedömning
3.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna
Revisionsfrågor

Bedömning

Har förbundsstyrelsen säkerställt en
ändamålsenlig projektstyrningsmodell?

Ja, i allt väsentligt. Granskningen visar att den
formella styrningen av projekt utgår ifrån
förbundsordning, fullmäktiges strategiska inriktningar och styrelsens fokusområden. Vidare finns
ett antal riktlinjer och rutiner för arbetet. Det
saknas dock riktlinjer och rutiner för avdelningsoch enhetschefs arbete med projekt.

Har förbundsstyrelsen säkerställt en
tydlig roll- och ansvarsfördelning?

Delvis. Roll- och ansvarsfördelningen tydliggörs
delvis genom ett antal riktlinjer och rutiner. En
samlad förteckning över roll- och ansvarsfördelningen i arbetet med projekt saknas, där
beskrivning av roller och ansvar för avdelningsoch enhetschef saknas. Vi noterar att GR:s
medarbetare upplevs väl införstådda med rolloch ansvarsfördelningen i arbetet med projekt.
Det finns emellertid en risk för personberoende
och olika tolkningar av ansvar om inte roll- och
ansvarsfördelningen fastslås och dokumenteras.
Vi ser positivt på att projektledarens roll och
ansvar förtydligas genom ett projektledarkontrakt.

Har förbundsstyrelsen säkerställt en
tillräcklig insyn, uppföljning och
rapportering av projekt löpande och
vid projektavslut?

Ja, i allt väsentligt. Förbundsstyrelsen tar del av
en övergripande uppföljning av ett urval av
projekt. Merparten av uppföljningen sker i
förvaltningsorganisationen. Förbundsstyrelsen tar
del av uppföljningen av intern kontroll, vilken
omfattar styrningen av projekt. Däremot visar
granskningen att det saknas en dokumenterad
och fastställd rutin för arbetssättet med
uppföljning. Vi menar att det utan en
dokumenterad och fastställd rutin finns risk för
personberoende och att arbetet med uppföljning
sker på olika sätt inom organisationen.
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3.2. Slutsatser och rekommendationer
Granskningens syfte har varit att bedöma om förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av projekt. Vår sammanfattande bedömning utifrån
granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att förbundsstyrelsen i stort har
säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av projekt.
Arbetet med projekt utgår ifrån GR:s övergripande styrdokument samt ett antal rutiner och
mallar för arbetet. Det saknas dock riktlinjer och rutiner för avdelnings- och enhetschefs arbete.
Vidare saknas en övergripande roll- och ansvarsfördelning som tydliggör för samtliga
inblandade vilken roll och vilket ansvar de har i arbetet med projekt. Förbundsstyrelsen erhåller
löpande viss uppföljning av projekt samt intern kontroll kopplat till projekt. Däremot visar
granskningen att det saknas en dokumenterad och fastställd rutin för arbetssättet med
uppföljning.
Utifrån granskningen lämnar vi nedanstående rekommendationer. Vi rekommenderar
förbundsstyrelsen att:
► Säkerställa en för alla roller tydlig dokumenterad roll- och ansvarsfördelning.
► Säkerställa en dokumenterad rutin för uppföljning.

Lydia Andersson
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)
Kommunallagen anger i 6 kap. 4 § att nämnderna ska bereda fullmäktiges ärenden och
ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.
Enligt kommunallagens 6 kap. 6 § ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för
verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Förbundsstyrelsens reglemente
Styrelsen är förbundets ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett helhetsansvar
för förbundets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och
samordna förvaltningen av förbundets angelägenheter.
Styrelsen ska övervaka att av fullmäktige fastställd verksamhetsinriktning och budget för
förbundets verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning handhas på ett rationellt
och ekonomiskt sätt.
Styrelsen ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig.
Styrelsen ska hålla sig underrättad om förbundets verksamhet, dess utveckling, resultat och
budget, period- och årsbokslut samt verksamhetsplanering.
Förbundsordning
Förbundets ändamål är att verka för samarbete över kommungränserna i Göteborgsregionen.
Verksamheten inom förbundet ska, inom ramen för den kommunala självstyrelsen, vara till
kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att stärka
Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är att skapa
en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom ramen för en gemensamt
hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.
Förbundet har till uppgift att:
• Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och
förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär.
• Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser kring
kompetensförsörjning.
• Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning,
remissyttranden etc., samt representera medlemskommunerna i förhandlingar och
överläggningar avseende frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär.
• Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och
kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling.
• Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte.
• Verka för regionala verksamheters finansiering.
• Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de enskilda
kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma
utvecklingsprojekt tillsammans med medlemskommunerna.
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Bilaga 2. Källförteckning
Intervjuer
► Intervju med förbundsdirektör samt ekonomichef, 2020-12-07
► Intervju med förbundsstyrelsens presidium, 2020-12-08
Dokumentation
► Delårsrapport per augusti 2020
► Exempel på månadsrapport
► Exempel på uppföljning till tredjepartsfinansiärer
► Förbundsordning
► Förbundsstyrelsens protokoll från 2020
► Internkontrollplan 2019, 2020
► Riskbedömning Kod2 per augusti 2020
► Uppdragshandling projektledare
► Utdrag från GR:s intranät kring projektstyrning
► Utkast till projektledarkontrakt
► Årsredovisning 2019
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Förbundsstyrelsen – ärende 12
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-04-13, Diarienummer: 2021-00005.021

Rambudget för
Göteborgsregionen (GR) 2022
Förslag till beslut
Förbundsfullmäktige föreslås godkänna föreliggande rambudget för GR 2022.
Förbundsfullmäktige föreslås fastställa kommunernas avgift till GR för år 2022
till 72,64 kr/invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till
befolkningsunderlaget per 2020-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Förbundsstyrelsen beslöt vid sammanträde 2021-02-12 att översända ett
förslag till rambudget för GR år 2022 till medlemskommunerna med
hemställan om synpunkter senast 2021-04-01. Beslut fattas i förbundsstyrelsen
7 maj och förbundsfullmäktige 15 juni. Rambudgeten kompletteras under
senare delen av 2021 med en detaljbudget som beslutas i förbundsstyrelsen 19
november och i förbundsfullmäktige 14 december.
Enligt förbundsstyrelsens beslut 2020-11-27, § 221, har förslaget om att
reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 72,64 per invånare från
och med verksamhetsåret 2022 arbetats in i föreliggande rambudget inför
2022. I förslaget finns en konsekvensbeskrivning av en minskning av
årsavgiften som innebär minskade bidrag till vissa organisationer, samt
effektivisering av GR:s verksamhet, vilket kan minska operativa insatser
gentemot medlemskommunerna.
Förbundsdirektören har även fått i uppdrag att utreda en eventuell frysning av
årsavgiften till och med år 2023, vilket kommunerna eventuellt har att ta
ställning till först inför rambudget 2023
Kommunernas inkomna beslut och synpunkter sammanfattas och
kommenteras i föreliggande tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
x
x
x
x
x

Rambudget 2022
Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk)
Plan och detaljbudget 2021 (länk)
Protokollsutdrag § 221
Styrelseärende 7 – 2020-11-2

BESKRIVNING AV ÄRENDET

Budget 2022
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Förbundsstyrelsen – ärende 12
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-04-13, Diarienummer: 2021-00005.021

Bakgrund
Förslag till reducering av årsavgiften till GR från och med 2022
Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08
uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att i samband med
beredning av samrådet inför budget 2022 redovisa vad årsavgiften används till
samt ta fram en konsekvensbeskrivning av vad det skulle innebära för
kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till tio procent.
Vid förbundsstyrelsens sammanträde 2020-09-24 presenterades ett antal
åtgärder att vidta i en omfattning som motsvarar en sänkning av GR:s årsavgift
från medlemskommunerna på upp till tio procent. Som en konsekvens av att en
eventuell reduktion av årsavgiften med tio procent skulle få allt för stora
konsekvenser för såväl GR som för våra samverksanparter togs därefter ett
omarbetat och reducerat förslag fram, som låg till grund för förbundsstyrelsens
beslut 2020-11-27. En minskning av årsavgiften får direkt negativa
konsekvenser inom olika områden, vilket framgår av bifogat styrelseärende 7,
från 2020-11-27. Enligt förbundsstyrelsens beslut 2020-11-27, § 221, har
förslaget om att reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 72,64
per invånare från och med verksamhetsåret 2022 arbetats in i föreliggande
rambudget inför 2022.
Förbundsdirektören fick även i uppdrag att utreda en eventuell frysning av
årsavgiften till och med år 2023, vilket kommunerna eventuellt har att ta
ställning till först inför rambudget 2023

Strategisk inriktning 2020-2023
Till rambudget 2022 bifogas strategisk inriktning för GR 2020-2023 som
antogs av förbundsfullmäktige 2019-06-18. Inga revideringar har gjort i detta
dokument, utan det ligger fast för hela perioden. Genom att den strategiska
inriktningen 2020-2023 nu på nytt översänds till medlemskommunerna för
synpunkter tillsammans med den årliga rambudgeten får kommunerna
möjlighet att ge inspel till förbundets fortsatta arbete med att möta
utmaningarna i strategin under 2022.

Utredning om GR:s politiska organisation
Nyckelordet i arbetet med den strategiska inriktningen har varit involvering.
Politiska grupper och nätverk inom GR fick under 2019 ge inspel kring vilka
utmaningar medlemskommunerna står inför under de närmaste åren.
På styrelsekonferensen 2019 diskuterade förbundsstyrelsen nästa steg i arbetet
med den strategiska inriktningen och landade i ett uppdrag till
förbundsdirektören att utreda vilken politisk organisation och struktur som är
mest relevant för att genomföra förbundets uppdrag. Utredningen är
genomförd och förbundsfullmäktige gav 2020-12-15 i uppdrag åt
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Förbundsstyrelsen – ärende 12
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-04-13, Diarienummer: 2021-00005.021

förbundsstyrelsen att med utgångspunkt från den genomförda utredningen ta
fram ett förslag på politisk organisation för GR inför mandatperioden 20232027.
Förbundsstyrelsen har uppdragit åt sitt presidium att ta fram arbetsformer
inför fortsatt process och i synnerhet inför diskussionen på strategidagen 19
mars. Presidiet har tillsatt en arbetsgrupp bestående av representanter från
respektive parti av de nio som har en plats i förbundsstyrelsen. Ett parti,
Demokraterna, har valt att inte delta i arbetsgruppen. Inriktningen på arbetet
ger följande tidplan:
x

7 maj 2021 – förslag till politisk organisation för kommande
mandatperiod antas av förbundsstyrelsen

x

15 juni - förslag till politisk organisation för kommande mandatperiod
antas av förbundsfullmäktige

x

Juni - september – Reviderad förbundsordning på remiss för
godkännande i kommunernas fullmäktige

x

14 december – förbundsfullmäktige fastställer ny förbundsordning

x

September 2022 – Val till kommunfullmäktige

x

1 januari 2023 – ny organisation inklusive förändrad förbundsordning
träder i kraft.

Kulturutredningen
I samrådet med medlemskommunerna 2019 kommenterade Göteborgs stad att
staden ser positivt på att GR valt att lyfta in kultur under området social
sammanhållning och trygghet i den strategiska inriktningen. Som en följd av
detta fick förbundsdirektören i uppdrag att utreda hur medlemskommunerna
ser på möjlig samverkan inom kulturområdet i Göteborgsregionen, i likhet med
övriga kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen, samt
om medlemskommunerna ställer sig positiva redovisa vad en sådan samverkan
skulle innebära. Utredningen har genomförts och efter beslut i
förbundsstyrelsen skickades i december ett förslag om samverkan inom
kulturområdet på remiss till medlemskommunerna med svarsdatum 1 april
2021. En samverkan inom kulturområdet kan komma att påverka framtida
årsavgifter till GR.

Sammanfattning av kommunernas yttranden i
budgetsamrådet
I skrivande stund har 11 kommuner inkommit med VNULIWOLJWbeslut i budgetsamrådet.
Lilla Edet har PHGGHODWVLWWEHVOXWPXQWOLJHQHIWHUIXOOPlNWLJHDSULO.
Kungälv har meddelat att man troligen inte fattar beslut i ärendet.
Kommunernas beslut sammanfattas i det följande.

Budget 2022

3 (5)

Förbundsstyrelsen – ärende 12
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-04-13, Diarienummer: 2021-00005.021

Ale (KS)
Tillstyrker förslag till sänkt årsavgift och menar att ytterligare
kostnadsminskningar, prioriteringar och effektiviseringar bör övervägas under
kommande år med fokus på medlemsnytta.
Alingsås (KS)
Godkänner förslaget.
Göteborg (KS)
Tillstyrker förslaget. Noterar att tidigare lämnade synpunkter på utveckling av
regional samverkan inom kulturområdet har hanterats.
Socialdemokraterna skriver i ett yttrande att man är skeptisk till att
kulturfrågor eller andra frågor införlivas i GR så att det ökar årsavgiften och
skapar mer byråkrati.
Härryda (KS)
Lämnar inga synpunkter på förslaget.
Kungsbacka (KS)
Har inget att erinra mot förslaget.
Kungälv
Har ej berett ärendet.
Lerum (KS)
Tillstyrker förslaget.
Lilla Edet .)
+DULQJHWDWWHULQUDPRWI|UVODJHW
Mölndal (KS)
Har inget att invända mot förslaget.
Partille (ordförandebeslut)
Ser positivt på en sänkning av årsavgiften och önskar en fortsatt tydlig
redovisning av vad medlemsavgiften används till. Förespråkar en oförändrad
avgift under 2023.
Stenungsund (KS)
Tillstyrker förslaget.
Tjörn (KS)
Har inget att erinra mot förslaget.
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Förbundsstyrelsen – ärende 12
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-04-13, Diarienummer: 2021-00005.021

Öckerö (KS)
Ställer sig positiv till förslaget.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Skickas till
Medlemskommunerna
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Rambudget 2022

EKONOMI
BUDGETÖVERSIKT 2021–2022
I juni 2019 fattade förbundsfullmäktige beslut om en ny strategisk inriktning för åren 2020–2023.
Den innehåller sex utmaningar som förbundsstyrelsen har i uppdrag att särskilt arbeta med under
ovannämnda period. För att uppnå en god ekonomistyrning behöver ekonomin vara integrerad med
styrningen av verksamheten.
Enligt SCB:s befolkningsstatistik per den 1/11 2020 uppgick antalet invånare i Göteborgsregionen
till 1 049 262 vilket är en ökning med 7 412 invånare jämfört med 31/12 2019.
'HQGH¿QLWLYDnUVDYJLIWHQI|UNRPPHUEDVHUDVSnEHIRONQLQJVWDOSHURFKDQJLYHQ
årsavgift för 2022 i detta underlag ska därför ses som preliminär. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige att reducera årsavgiften för medlemskommunerna från och med 2022. Förslaget
är att årsavgiften per invånare sänks från 75,52 kr/invånare till 72,64 kr/invånare. Föreslagen budget
för 2022 är beräknad på den föreslagna lägre nivån.
Årsavgiften beräknas efter föreslagen reduktion utgöra cirka 12 procent av GR:s beräknade omsättning 2022.
5HVWHUDQGHGHODYRPVlWWQLQJHQ  EHVWnUDYÀHUDROLND¿QDQVLHULQJVNlOORUVnVRPVWDWHQ(8
Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna genom samver kansavtal.

RESULTATBUDGET 2021 SAMT PROGNOS 2022, TKR.
GR:s rambudget beslutas i juni av förbundsfullmäktige efter det att samrådsunderlaget beretts.
GR arbetar därefter under hösten fram detaljbudget för det kommande året och i december månad
fastställer sedan förbundsfullmäktige GR:s detaljbudget inför kommande verksamhetsår. Resultatbudgeten är en sammanställning över de kostnader och intäkter GR räknar med under respektive
verksamhetsår.
GR har beslutat om en underbalanserad budget 2021 på 4 500 tkr framför allt kopplat till en fortsatt planerad insats inom Gymnasieantagningens IT-utveckling. Dessa medel avräknas från de sedan
tidigare öronmärkta medlen från erhållna intäkter från tecknat samverkansavtal med STORSTHLM.
GR:s ordinarie verksamhet beräknas redovisa ett positivt resultat på +500 tkr för såväl 2021 som
för 2022.
*5VYHUNVDPKHWDQSDVVDVHIWHUHUKnOOHQ¿QDQVLHULQJ'HWDOMEXGJHWHQlULHNRQRPLVNEDODQVL
enlighet med de av förbundsstyrelsen antagna riktlinjerna för God ekonomisk hushållning. För att
VNDSDVWDELOLWHWLYHUNVDPKHWHQEHK|YHU*5KDHWWSRVLWLYWUHVXOWDW3n*5¿QQVIRUWIDUDQGHHQVROLG
grund att stå på även efter det beslutade ianspråktagandet av del ur det egna kapitalet under 2021.
Resultatbudgeten nedan visar budgeterade intäkter, budgeterade kostnader samt budgeterat
resultat för fastställd budget 2021 samt prognos 2022.

Z^h>ddh'd'ZΈd<ZΉ

GR

Verksamhetens intäkter
ǀĂƌĂǀĊƌƐĂǀŐŝŌĞƌĂǀƐĞĚĚĂĨƂƌ'Z͗ƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ
ǀĂƌĂǀĊƌƐĂǀŐŝŌĞƌƚƌĂŶƐĨĞƌĞƌĂĚĞƟůůĂŶĚƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĂŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞƌ
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƐŶĞƩŽŬŽƐƚŶĂĚĞƌ
^ŬĂƩĞŝŶƚćŬƚĞƌͬ'ĞŶĞƌĞůůĂƐƚĂƚƐďŝĚƌĂŐŽĐŚƵƚũćŵŶŝŶŐ
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
ZĞƐƵůƚĂƚĞŌĞƌĮŶĂŶƐŝĞůůĂƉŽƐƚĞƌ
Extraordinära poster

/ŶŬŽŵƐƚƐŬĂƩ
Årets resultat

2

Budget 2021
622 606
50 125
28 556
-624 785
-2 971
-5 150
-5 150
650

Budget 2022
624 196
51 657
27 583
-622 186
-2 500
-490
-490
1 000

-4 500
-

-10
500
-

-4 500

500

BALANSBUDGET OCH NYCKELTAL
*5DQYlQGHUVLJDYQ\FNHOWDOHQ6ROLGLWHWRFK/LNYLGLWHWI|UDWWVlNHUVWlOODGHQ¿QDQVLHOODVWlOOQLQJHQ
på kort och lång sikt.
6ROLGLWHWGH¿QLHUDVKlUVRPHJHWNDSLWDOLI|UKnOODQGHWLOOEDODQVRPVOXWQLQJHQ6ROLGLWHWHQDQJHU
GHQ¿QDQVLHOODVWlOOQLQJHQSnOnQJVLNWGHWYLOOVlJDYLONHQEHUHGVNDSVRP¿QQVI|UDWWP|WDRI|UXWsedda händelser, till exempel framtida resultatförsämringar.
/LNYLGLWHWGH¿QLHUDVKlUVRPI|UKnOODQGHWPHOODQRPVlWWQLQJVWLOOJnQJDU H[NOXVLYHYDUXODJHU RFK
NRUWIULVWLJDVNXOGHU/LNYLGLWHWHQYLVDUYLONHQEHUHGVNDSVRP¿QQVI|UDWWNODUDGHO|SDQGHEHWDOQLQJarna.

Medlemskommunernas årsavgifter
GR:s årsavgift låg still från 2003 då avgiften uppgick till 68,11 kronor per invånare. En teknisk
M XVWHULQJDYnUVDYJLIWHQPHGNURQRUJHQRPI|UGHVQlU)R8L9lVWLQNRUSRUHUDGHVVRPHQ
ordinarie verksamhet inom GR. Dessa 4 kronor hade fram tills dess fakturerats vid sidan av årsDYJLIWHQ8QJHIlUVDPWLGLJWEHVOXWDGHI|UEXQGVVW\UHOVHQRPK|MWELGUDJWLOO9lVWNXVWVWLIWHOVHQPHG
2 kronor per invånare. Sammanlagt blev då avgiften 74,11 kronor per invånare.
Inför budget 2018 höjdes årsavgiften med 1,41 kr per invånare till 75,52 kronor per invånare till
följd av nya uppdrag som GR anförtrotts i form av samordningsansvar kring kommunernas gemensamma agerande i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå samt för beredningsansvaret för det
GHOUHJLRQDODNROOHNWLYWUD¿NUnGHW '.5 )|UEXQGVVW\UHOVHQI|UHVOnUHQVlQNQLQJDYnUVDYJLIWHQPHG
2,88 kr från och med 2022. Föreslagen årsavgift från 2022 blir då 72,64 kr/invånare.
Hur årsavgiften fördelar sig per medlemskommun för 2021 tillsammans med förslag 2022 efter
reduktion framgår av tabell nedan.

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

Balansbudget 2021–2022, tkr.
GR

BALANSBUDGET
TILLGÅNGAR
͘ŶůćŐŐŶŝŶŐƐƟůůŐĊŶŐĂƌ
/͘/ŵŵĂƚĞƌŝĞůůĂĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƟůůŐĊŶŐĂƌ
//͘DĂƚĞƌŝĞůůĂĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƟůůŐĊŶŐĂƌ
///͗&ŝŶĂŶƐŝĞůůĂĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƟůůŐĊŶŐĂƌ

Budget
2021-12-31
35 593
5 727
10 775
19 091

ÅRSAVGIFT
Budget
2022-12-31
33 093
3 692
10 310
19 091

͘ŝĚƌĂŐƟůůŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ

-

-

͘KŵƐćƩŶŝŶŐƐƟůůŐĊŶŐĂƌ
/͘&ƂƌƌĊĚŵŵ
II. Fordringar
III. <ŽƌƞƌŝƐƟŐĂƉůĂĐĞƌŝŶŐĂƌ
IV. Kassa & Bank
S:A TILLGÅNGAR

320 933
38 409
92 539
189 985
356 526

275 738
18 111
73 305
184 322
308 831

'd<W/d>͕s^ ddE/E'ZΘ^<h>Z
͘ŐĞƚŬĂƉŝƚĂů
41 074
I. Årets resultat
-4 500
II. Resultatutjämningsreserv
III. Övrigt eget kapital
45 574
͘ǀƐćƩŶŝŶŐĂƌ

41 574
500
41 074

-

-

C. Skulder
/͘>ĊŶŐĨƌŝƐƟŐĂƐŬƵůĚĞƌ
//͘<ŽƌƞƌŝƐƟŐĂƐŬƵůĚĞƌ

315 452
315 452

267 257
267 257

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
& SKULDER

356 526

308 831

12,8%
89,6%

13,3%
96,4%

Soliditet
Likviditet (kassalikv)
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<ŽŵŵƵŶ

2021

2022

ůĞ

Ϯϯϳϭ

ϮϯϬϳ

ůŝŶŐƐĊƐ

ϯϭϮϴ

ϯϬϮϰ

'ƂƚĞďŽƌŐ

ϰϯϳϰϳ

ϰϮϯϲϬ

,ćƌƌǇĚĂ

Ϯϴϲϴ

ϮϳϳϮ

<ƵŶŐƐďĂĐŬĂ

ϲϯϳϰ

ϲϭϲϯ

<ƵŶŐćůǀ

ϯϰϵϵ

ϯϰϭϰ

>ĞƌƵŵ

ϯϮϭϰ

ϯϭϭϴ

>ŝůůĂĚĞƚ

ϭϬϲϲ

ϭϬϯϰ

DƂůŶĚĂů

ϱϮϯϴ

ϱϬϴϯ

WĂƌƟůůĞ

Ϯϵϲϳ

Ϯϴϲϵ

^ƚĞŶƵŶŐƐƵŶĚ

ϮϬϮϮ

ϭϵϲϬ

dũƂƌŶ

ϭϮϭϬ

ϭϭϳϯ

PĐŬĞƌƂ

ϵϳϱ

ϵϰϭ

Summa

78 681

76 218

GR transfererar till följande organisationer
Transfereringarna fastställs årligen av förbundsstyrelsen i detaljbudgetprocessen.
Transfereringarna till Västkuststiftelsen och till Västkom är rörliga och varierar utifrån antalet
kommuninvånare. Den totala årsavgiften till GR för 2022 uppgår till 76 218 tkr. Av den
sammanlagda årsavgiften beräknas sedan 35 procent eller 25,42 kronor per kommuninvånare
att transfereras vidare till andra regionala organisationer.
Airport Region Conference (ARC) är en ideell förening. Medlemmarna på frivillig basis
lUUHJLRQHUNRPPXQHURFKDQGUDRɣHQWOLJDRUJDQLVDWLRQHUL(XURSDVRPKDUHQLQWHUQDWLRQHOO
À\JSODWVLJUDQQVNDSHW8SSGUDJHWlUDWWEDODQVHUDGHHNRQRPLVNDI|UGHODUQDPHGDWWKDHQ
À\JSODWVLUHJLRQHQPRWGHVVPLOM|SnYHUNDQRFKOLYVNYDOLWHWI|UPHGERUJDUQD)|UHVOnVXWJn
från och med år 2022.
Business Region Göteborg (BRG): ett aktiebolag som är helägt av Göteborg Stad.
8
 SSGUDJHWlUDWWELGUDWLOOK|JV\VVHOVlWWQLQJLQYHVWHULQJDURFKHWWGLYHUVL¿HUDWQlULQJVOLY
i Göteborgsregionens medlemskommuner. Samarbetet med BRG är reglerat i samverkansavtal där bolaget arbetar med näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv tillsammans med
Göteborgsregionens medlemskommuner.
GU RevästlUHQHQKHWLQRP+DQGHOVK|JVNRODQ8SSGUDJHWlUDWWJHQRPVHPLQDULHUNRQIHrenser och samtal stärka banden mellan de olika aktörerna samt vara ett informationsforum
och kontaktnät för regional forskning, både inom och utanför Västsverige. Föreslås utgå från
och med år 2022.
Göteborg & ColUlUHWWDNWLHERODJKHOlJWDY*|WHERUJV6WDG8SSGUDJHWlUDWW*|WHERUJ 
Co ska vara en, i internationell jämförelse, ledande samverkansplattform för destinationsutveckling. Besöksnäringen är en av de största och snabbast växande basnäringarna i Sverige.
6
 DPDUEHWHWPHOODQ*|WHERUJ &RRFK*|WHERUJVUHJLRQHQUHJOHUDVLHWWUDPDYWDOI|UVDPYHUNDQ8QGHUKDUDYWDOHWYDULWI|UHPnOI|UXSSGDWHULQJ
Internationella Skolan Göteborgsregionen (ISGR) är ett av GR helägt aktiebolag. ISGR
har Göteborgsregionen som upptagningsområde. ISGR startades 1997 utifrån ett långtgående
behov av en internationell skola och i samverkan med de 13 medlemskommunerna, regionens
näringsliv och universitetsverksamhet. Föreslås utgå från och med år 2022.
Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum som arbetar med
hållbar stadsutveckling. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och
forskare. GR är en av åtta partnerorganisationer.
Västkuststiftelsen: en stiftelse med huvudmännen Västra Götalandsregionen, Region
+DOODQGRFK*|WHERUJVUHJLRQHQVNRPPXQDOI|UEXQG8SSGUDJHWlUDWWEHYDUDRFKYnUGDGHQ
västsvenska naturen och stimulera friluftslivet.
Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) är en sammanVOXWQLQJDYNRPPXQDOI|UEXQGHQL9lVWUD*|WDODQG8SSGUDJHWlUDWWI|UHWUlGDRFKVDPRUGQD
kommunernas intressen på en regional nivå.

Tabell: Transfereringar 2021 och förslag 2022, (tkr)

TRANSFERERINGAR
KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ
ARC
Z'
'hZĞǀćƐƚ
'ƂƚĞďŽƌŐΘŽ
/^'Z
hƌďĂŶ&ƵƚƵƌĞƐ
sćƐƚŬŽŵ
sćƐƚŬƵƐƚƐƟŌĞůƐĞŶ
Totalt

Budget 2021
ϯϮ
ϮϬϬϬϬ
ϲϬ
ϭϭϬϬ
ϭϬϬϬ
ϰϬϬ
ϭϵϳϱ
ϯϵϴϴ
28 556

Budget 2022
ϮϬϬϬϬ
ϭϭϬϬ
ϰϬϬ
ϭϵϳϱ
ϰϭϬϴ
27 583
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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
Protokollsutdrag 2020-11-27
Göteborgsregionens kommunalförbund
Teams-möte

Protokollsutdrag
§ 221. Förslag till reducering av årsavgiften till GR från och med 2022
Diarienummer: 2020-00230
Beslut
Föreliggande förslag om att reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till
72,64 per invånare från och med verksamhetsåret 2022 arbetas in i GR:s
rambudget inför 2022 och bereds i samrådsunderlaget som medlemskommunerna
hanterar under våren 2021.
Förbundsdirektören får i uppdrag att utreda en eventuell frysning av årsavgiften till
och med år 2023.
Sammanfattning av ärendet
Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08
uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till
inkomna synpunkter, i samband med beredning av samrådet inför budget 2022
redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av
vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till
tio procent.
Som en konsekvens av att en eventuell reduktion av årsavgiften med 10 procent
skulle få allt för stora konsekvenser för såväl GR som för våra samverksanparter
uppdrog förbundsstyrelsens presidium till förbundsdirektören att ta fram ett
omarbetat och reducerat förslag. Ett sådant presenterades på förbundsstyrelsens
sammanträde 2020-10-16 och det är det förslaget som nu ligger till grund för detta
beslutsärende.
Beslutsunderlag
Bilaga 1: Matris med belopp och konsekvensbeskrivning utifrån lagda förslag
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till utsänt förslag samt yrkar därutöver att
förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att utreda en eventuell frysning
av årsavgiften till och med år 2023.
Miguel Odhner (S) samt Martin Wannholt (D) yrkar bifall till ordförandens
yrkande inklusive tilläggsyrkandet.
Karin Pleijel (MP) yrkar tillsammans med Daniel Bernmar (V) avslag på utsänt
förslag inklusive ordförandens tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på utsänt förslag och finner att det bifallits.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att det bifallits.

Justeras:
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Protokollsutdrag 2020-11-27
Göteborgsregionens kommunalförbund
Teams-möte

SKICKAS TILL
Medlemskommunerna

Vid protokollet

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:

Axel Josefson
Ordförande

Miguel Odhner
Justerare

Justeras:
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Förbundsstyrelse – ärende 7
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Bo Andersson, ekonomichef
Datum: 2020-11-27, diarienummer: 2020-00230

Förslag till reducering av årsavgiften till GR
från och med 2022
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag om att
reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 72,64 per invånare från och
med verksamhetsåret 2022.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att detta förslag arbetas in i GR:s rambudget
inför 2022 och bereds i samrådsunderlaget som medlemskommunerna hanterar
under våren 2021.

Sammanfattning av ärendet
Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08
uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till
inkomna synpunkter, i samband med beredning av samrådet inför budget 2022
redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av
vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till
tio procent.
I tjänsteskrivelse som lyftes till förbundsstyrelsen vid sammanträdet 2020-09-24
presenterade ett antal åtgärder att vidta i en omfattning som motsvarar en
sänkning av GR:s årsavgift från medlemskommunerna på upp till tio procent. En
neddragning av årsavgiften i den storleken skulle få stora negativa konsekvenser i
verksamheten i paritet med storleken på neddragningen. Finansiellt fungerar inte
förbundet som en anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller ett kommunalt
bolag. Förbundet är mer att jämföra med en utvecklingsorganisation i en större
koncern. Årsavgiften har ett högt värde som bekräftelse på den överenskommelse
som fattats mellan kommunerna trots att den utgör en mindre del av förbundets
omsättning. En minskning av årsavgiften får direkt negativa konsekvenser inom
följande områden – i relation till storleken på neddragningen.
x

x

Att organisationen kan vara snabb och flexibel i arbete gentemot
medlemskommuner, samarbetspartners och finansiärer bygger på att viss
del av medarbetarnas tid finansieras av årsavgift. Här finns en stor risk
förknippad med neddragningen av årsavgiften.
Samarbeten med tredje part som bidrar med externa medel. Det innebär
att intäkterna till förbundet och därmed indirekt till våra 13 medlemskommuner minskar. Den externa projektfinansieringen uppgår till cirka
73 000 tkr. Konsekvensen kommer att resultera i lägre utvecklingskapacitet inom GR (medlemskommunerna). Idag har tredje part ett högt
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x

x

förtroende för GR. Att dra ner på tiden för att dels etablera, dels hålla
igång samarbeten och relationer som byggts upp under lång tid kan
riskera förtroendet för förbundet.
De samverkansytor, bland annat nätverk, där interaktion och avstämning
sker med medlemskommunerna. Lyhördhet och handlingskraft för
förbundet påverkas i relation till medlemskommunerna.
Till delar kan även kompetensutvecklingen för kommunernas anställda
komma att påverkas eftersom del av den tid som krävs för
omvärldsbevakning för att hålla kompetensutvecklingsinsatserna
relevanta och på en hög nivå, till del finansieras av årsavgiften.

Årsavgiften används också för att finansiera tid för att bevaka och påverka utifrån
storstadsregionens intressen.
•
•
•

•

•

Hälso- och sjukvård (VGR) – möjligheten att bistå medlemskommunerna
framtida utmaningar kopplade till kommunal hälso- och sjukvård minskar.
Minskade möjligheter att samordna statligt finansierade insatser på ett
effektivt sätt för medlemskommunernas räkning, såsom GR gör idag.
BHU (VGR) – tillväxt och regional utveckling kräver mycket samverkan
inom områden som infrastruktur, samhällsplanering, kompetensförsörjning, klimat, miljö, näringslivsutveckling, utbildning. Årsavgiften
finansierar delar av dessa insatser.
ESF och Tillväxtverket (EU) – Viktiga externa finansiärer med koppling till
EU:s fonder och program. Här krävs bevakning och dialog för att GR ska
vara en relevant samverkanspartner och få tillgång till medel som stödjer
arbetet inom den strategiska inriktningen för medlemskommunerna i GR.
BRG, Göteborg & Co och Urban Futures. Avtalssamverkan.

En del av de ursprungliga åtgärderna som lyftes fram påverkar GR:s olika
transfereringar till andra organisationer. I ett fall föreslogs även en förändring i
nuvarande ekonomimodell där finansiering som idag tas in via årsavgift istället
föreslås tas in direkt från medlemskommunerna.
Som en konsekvens av att en eventuell reduktion av årsavgiften med 10 procent
skulle få allt för stora konsekvenser för såväl GR som för våra samverksanparter
uppdrog förbundsstyrelsens presidium till förbundsdirektören att ta fram ett
omarbetat och reducerat förslag. Ett sådant presenterades på förbundsstyrelsens
sammanträde 2020-10-16 och det är det förslaget som nu ligger till grund för detta
beslutsärende.
Beskrivning av pågående process och tidplan
x 24 september - En första inledande presentation av det pågående arbetet och
med de förslag som föreligger presenterades vid förbundsstyrelsens möte
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x 16 oktober – fortsatt diskussion i förbundsstyrelsen efter insamlade
synpunkter.
x 27 november 2020 – beslut fattas i förbundsstyrelsen. Beslutet om
oförändrad alternativt justerad årsavgift till GR påverkar rambudget 2022.
x December 2020-januari 2021 – beslutet ligger till grund för det ordinarie
arbetet med samrådsunderlag inför rambudget 2022
x 12 februari 2021 – beslut om samrådsunderlag i förbundsstyrelsen
x Februari 2021 – april 2021 - samråd i medlemskommunerna
x Maj 2021 – FS fattar beslut inför FFM
x Juni 2021 – beslut i förbundsfullmäktige om budget 2022

Beslutsunderlag
x Bilaga 1: Matris med belopp och konsekvensbeskrivning utifrån lagda förslag
BESKRIVNING AV ÄRENDET

Bakgrund och syfte
I samband med kommunernas samråd inför rambudget för GR 2021 aktualiserades
frågan om storleken på kommunernas årsavgift till GR. I dagsläget är årsavgiften
75,52 kr/invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till befolkningsunderlaget i Göteborgsregionen.
Fem kommuner - Ale, Härryda, Lilla Edet, Mölndal och Partille – lyfte fram årsavgiften i sina återkopplingar till GR. Ale, Härryda och Lilla Edet ville se en
sänkning av årsavgiften och en anpassning av verksamheten utifrån detta. Ale
ansåg även att GR utifrån sitt uppdrag ska fokusera på, och se över, verksamhetens
nytta för samtliga medlemskommuner. Härryda ansåg att inga nya verksamheter
inom GR ska startas som kräver högre kostnader per invånare och att GR även bör
se över transfereringarna till andra organisationer. Lilla Edet menade att GR:s
verksamhet ska fokuseras på kommunernas kärnverksamheter. Mölndal ville få en
konsekvensbeskrivning av en sänkning av årsavgiften med tio procent och Partille
förordade en oförändrad årsavgift men önskade en tydlig redovisning av
årsavgiften används till.
Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudgeten inför 2021 för GR 2020-05-08
uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till
inkomna synpunkter, i samband med beredning av samrådet inför budget 2022
redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av
vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till
tio procent.
GR:s uppdrag
GR:s uppdrag beskrivs i förbundsordningen. Här står bland annat att GR ska verka
för samarbete över kommungränserna, skapa mervärde för medlemskommunerna
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samt stärka regionen regionalt, nationellt och internationellt. Utifrån förbundsordningen har förbundsfullmäktige fastställt en strategisk inriktning för åren
2020–2023. Inriktningen beskriver sex utmaningar som Göteborgsregionen främst
behöver fokusera på för att uppnå målen i Hållbar tillväxt samt Vision Västra
Götaland. Det finns också en årlig rambudget kopplad till inriktningen.
Hållbar tillväxt är ett långsiktigt mål- och strategidokument. Här slås fast att
Göteborgsregionen ska vara en stark och tydlig tillväxtregion i Europa – en region
som är attraktiv att leva och verka i samt besöka. Regionen ska utvecklas i balans
mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna. Strukturbild för
Göteborgsregionen innehåller regionala överenskommelser för fysisk planering.
Vision Västra Götaland – det goda livet är gemensam för hela territoriet.
Plan och detaljbudget som beslutas av fullmäktige i december beskriver vilka
aktiviteter GR ska genomföra under året. Planen följs upp under året i två
delårsrapporter samt i årsredovisningen.
Alla län ska enligt lag ha en regional utvecklingsstrategi, och i Västra Götalands län
är det Västra Götalandsregionen som är ansvariga för att ta fram strategin.
Tidsperiod för nästa strategi är 2021–2030, RUS 2030, och den tas fram i nära
samarbete med många aktörer, så även kommuner och kommunalförbund.
Byggstenar i GR:s ekonomi
Medlemskommunerna bidrar finansiellt på olika sätt för att öka utvecklingskapaciteten i den egna kommunen genom att arbeta tillsammans i GR. Förbundet
har ett antal olika finansieringskällor för att genomföra uppdragen som är
formulerade i förbundsordningen. Finansiellt fungerar inte förbundet som en
anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller ett kommunalt bolag. Förbundet är
mer att jämföra med en utvecklingsorganisation i en större koncern.
Diagram 1. Omsättningen olika delar på GR
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Som framgår av cirkeldiagrammet ovan uppgick årsavgiften till 76 469 tkr för
helåret 2019. Det motsvarade ungefär 15 procent av GR:s totala omsättning som
uppgick till 518 451 tkr för samma år. Trots att årsavgiften utgör en mindre del av
den totala omsättningen i förbundet så har den ett högt värde som bekräftelse på
den överenskommelse som fattats mellan kommunerna. Den utgör kärnan i
ekonomin.
Årsavgiften räknas upp med befolkningstillväxten i Göteborgsregionen, vilket
innebär en 1,1--1,3 procents ökning per år. Denna uppräkning täcker inte kostnadsökningen vilket innebär att det finns en inbyggd årlig effektivisering i systemet.
Övriga 85 procent av GR:s verksamhet finansieras genom olika slags externa medel
såsom projektintäkter, samverkansavtal, statsbidrag och deltagaravgifter, se
diagram 1. Exempel på viktiga externa finansiärer är Västra Götalandsregionen,
Vinnova, Tillväxtverket, ESF, SKR, Skolverket, Länsstyrelsen m.fl.
Av den samlade årsavgiften transfereras 37 procent (28 640) tkr vidare till olika
samverkansorganisationer. Hur dessa transfereringar för innevarande år fördelas
till våra olika samverkansparter framgår av nedanstående tabell.
Tabell 1: Transfereringar 2020, budget (tkr)

Organisation

Budget 2020

ARC

33

BRG

20 000

Europa Direkt
GU Reväst

200
60

Göteborg & Co

1 100

ISGR

1 000

Mistra
Västkom
Västkuststiftelsen
Totalt

400
1 975
3 872
28 640

En specifikation över hur den delen av årsavgiften (mkr) som används inom GR
efter transfereringar framgår av nedanstående cirkeldiagram.
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Diagram
g
2

Att organisationen kan vara snabb och flexibel i arbete gentemot medlemskommuner, samarbetspartners och finansiärer bygger på att viss del av medarbetarnas tid finansieras av årsavgift. Här finns en stor risk förknippad med
neddragning av årsavgiften.
Konsekvenserna som beskrivs som en effekt av föreslagna åtgärder uppstår dels
inom ramen för det arbete som görs inom de sektorer som beskrivs i diagram 2
ovan förutom två: Gymnasieantagningen och FoU i Väst, men också i diagrammet
som visar förbundets olika finansieringskällor (diagram 1). Den största ekonomiska
risken är att finansiering till gemensamma projekt från externa parter minskar.
Coronapandemin och kopplingen till effekterna av sänkt årsavgift
Coronapandemin påverkar hela samhället, så även i GR:s verksamhet.
Konsekvenserna utifrån covid-19 har inneburit stora verksamhetsanpassningar.
Sedan pandemins utbrott har samverkan mellan kommun och region förstärkts
genom ett intensivt arbete för att möta utmaningarna. GR har tagit en aktiv roll
med att stärka befintliga samverkansstrukturer och arbetar nära Västra Götalandsregionen (VGR), inklusive Smittskydd och Vårdhygien; Vårdsamverkan
Västra Götaland (VVG); Västkom; övriga kommunalförbund och medlemskommunerna. Det handlar bland annat om att dela kunskap, diskutera aktuella
frågor och arbeta utifrån gemensamma rutiner.
Under året har GR som organisation förlorat intäkter för flera miljoner kronor på
grund av inställda utbildningar, konferenser och mässor. GR:s ledningsgrupp
arbetade under våren fram en riskbedömning för ekonomisk påverkan på kort
(fram till sommaren), mellanlång (hösten) och lång sikt (årsskiftet och därefter).
En handlingsplan med åtgärder har arbetats fram och verkställs under året.
Samtidigt har organisationen blickat framåt och ställt om verksamheten utifrån nya
behov i våra medlemskommuner vilket bidragit till att utmaningarna så här långt
har kunnat lösas. Ledningsgruppen i GR följer kontinuerligt utvecklingen för att
kunna fatta de beslut som krävs utifrån myndigheternas rekommendationer och
utifrån hur pandemin kan komma att påverka verksamheten framgent.
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Till skillnad från alla kommuner och regioner i Sverige, som erhåller bidrag och
kompensationer för ökade kostnader och lägre skatteintäkter, har GR inga möjligheter att som kommunalförbund kunna ansöka om och/eller erhålla bidrag ur de
paket som regeringen sjösatt under vår/sommar.
Konsekvenser för verksamheten av en sänkning av årsavgiften
Förbundsdirektören fick primärt i uppdrag att till förbundsstyrelsen redovisa och
konsekvensbeskriva en eventuell reduktion av årsavgiften på upp till tio procent.
Då de negativa konsekvenserna skulle bli allt för stora ombads förbundsdirektören
att ta fram ett omarbetat och reducerat förslag. Förslaget skulle inte i förlängningen
innebära att våra samverkanspartners skulle behöva vända sig direkt mot våra
medlemskommuner om motsvarande belopp. Ett nytt förslag presenterades vid
förbundsstyrelsens möte 2020-10-16 och som innebar en reduktion av årsavgiften
med cirka 4 procent. I det senare förslaget var framför allt de tidigare
reduktionerna av lämnade bidrag till BRG och Göteborg & Co ej längre berörda.
Den finansiella effekt av vad den föreslagna minskningen innebär per kommun
framgår av nedanstående tabell. Ur densamma framgår att den direkta ekonomiska
effekten för GR:s medlemskommuner varierar allt från 37 tkr för vår minsta
medlemskommun till 1 668 tkr för vår största medlemskommun.
Tabell 2. Finansiell konsekvens av föreslagen reduktion av årsavgiften med 4%

Kommun

Avgift 2021 enl plan

Minus 4%

Skillnad

Ale

2 371 479

2 281 041

-

90 438

Alingsås

3 128 038

3 008 749

-

119 290

Göteborg

43 747 301

42 078 972

-

1 668 329

Härryda

2 868 023

2 758 649

-

109 374

Kungsbacka

6 373 510

6 130 453

-

243 058

Kungälv

3 499 295

3 365 847

-

133 448

Lerum

3 214 735

3 092 140

-

122 596

Lilla Edet

1 065 512

1 024 878

-

40 634

Mölndal

5 238 369

5 038 601

-

199 768

Partille

2 967 105

2 853 953

-

113 152

Stenungsund

2 022 199

1 945 081

-

77 118

Tjörn

1 209 528

1 163 402

-

46 126

Öckerö

975 416

938 218

-

37 198

Summa

78 680 512

75 679 984

-

3 000 528

GR befinner sig i ett omfattande omställningsarbete för att klara ingångna avtal och
påbörjade uppdrag utifrån de konsekvenser som Coronapandemin haft och
kommer att ha på verksamheten. Organisationen ställer om i alla verksamhetsdelar
för att möta medlemskommunernas nya behov av insatser som blivit tydliga under
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coronapandemin. Det gäller exempelvis omställning i näringslivet genom
kompetenshöjande insatser och matchning av olika slag (Kompetensnavet,
Branschråden) insatser inom äldreomsorgen (samordning mellan kommuner och
utbildningssamordnare inom den statliga satsningen äldreomsorgslyftet) stöd i
skolans pedagogiska verksamhet när undervisningen ska ske digitalt. Det handlar
också om insatser inom området infrastrukturplanering när tidplanen för att ta
fram regional och nationell plan ändras. Organisationens flexibilitet och möjlighet
att möta tempoväxlingar i handlingskraft är en förutsättning för snabb omställning.
Aktörer med uppdrag att utveckla samhället genom att fördela utvecklingsmedel
letar efter professionella och mogna mottagarorganisation som klarar att äga och
driva komplexa utvecklingsprojekt. Detta gör GR.
Flertalet finansiärer premierar större samverkansprojekt med många deltagande
parter. GR är en av Västsveriges stora projektägare och arbetar med effektiva
metoder för att utveckla och leda stora projekt som når breda målgrupper i de
kommunala verksamheterna. GR har det tydliga uppdraget att stärka medlemskommunernas möjligheter att ta del av olika slag av finansiering och att växla upp
insatta medel oavsett om det gäller pengar eller arbetstid. Den ekonomiska effekten
uppstår exempelvis genom att medlemskommunerna tillsammans uppnår storskalighet i sättet att arbeta med utvecklingsprojekt. Kommunerna samordnar sig
smart kring vissa funktioner inom kärnverksamheten. Utvecklingskapaciteten ökar
i och med det gemensamma arbetet i förbundet.
GR:s nätverksstruktur möjliggör för kommunerna att tillsammans prioritera
strategiska frågor och större samverkansprojekt, samt bidrar till spridning av
resultat, tillvaratagande av erfarenheter och hävstångseffekter som kan vara svåra
att nå för en enskild kommun.
Minskning av årsavgiften får direkt negativa konsekvenser inom följande områden
– i relation till storleken på neddragningen. Ett antal exempel på dessa
konsekvenser redovisas här nedan.
x

x

Att organisationen kan vara snabb och flexibel i arbete gentemot
medlemskommuner, samarbetspartners och finansiärer bygger på att viss
del av medarbetarnas tid finansieras av årsavgift. Här finns en stor risk
förknippad med neddragningen av årsavgiften.
Samarbeten med tredje part som bidrar med externa medel. Det
innebär att intäkterna till förbundet och därmed indirekt till medlemskommunerna minskar (extern projektfinansiering uppgår idag till ca 73
mkr) Konsekvensen blir lägre utvecklingskapacitet i GR (medlemskommunerna). Idag har tredje part ett högt förtroende för GR.
Att dra ner på tiden för att dels etablera, dels hålla igång samarbeten och
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x

x

relationer som byggts upp under lång tid kan riskera förtroendet för
förbundet.
De samverkansytor, bland annat nätverk, där interaktion och
avstämning sker med medlemskommunerna. Lyhördhet och
handlingskraft förbundet påverkas i relation till medlemskommunerna.
Till delar kan även kompetensutvecklingen för kommunernas
anställda komma att påverkas eftersom del av den tid som krävs för
omvärldsbevakning för att hålla kompetensutvecklingsinsatserna
relevanta och på en hög nivå, till del finansieras av årsavgiften.

Årsavgiften används också för att finansiera tid för att bevaka och påverka utifrån
storstadsregionens intressen.
•

•
•

•

•

Hälso- och sjukvård (VGR) – möjligheten att bistå medlemskommunerna framtida utmaningar kopplade till kommunal hälso-och
sjukvård minskar.
Minskade möjligheter att samordna statligt finansierade insatser på
ett effektivt sätt för medlemskommunernas räkning, såsom GR gör idag.
BHU (VGR) – tillväxt och regional utveckling kräver mycket samverkan
inom områden som infrastruktur, samhällsplanering,
kompetensförsörjning, klimat, miljö, näringslivsutveckling, utbildning.
Årsavgiften finansierar delar av dessa insatser.
ESF och Tillväxtverket (EU) – Viktiga externa finansiärer med koppling
till EU:s fonder och program. Här krävs bevakning och dialog för att GR ska
vara en relevant samverkanspartner och få tillgång till medel som stödjer
arbetet inom den strategiska inriktningen för medlemskommunerna i GR.
BRG, Göteborg & Co och Urban Futures. Avtalssamverkan.

Ett beslut om reduktion på föreslagna 4 procent, vilket motsvarar 3 000 tkr, får
självfallet konsekvenser som beskrivs i handlingen. Det omarbetade förslaget och
dess åtgärder som nu lyfts fram i denna handling innebär en omställning i GR:s
interna verksamhet på motsvarande 1 708 tkr med de konsekvenser som det
innebär i form av interna effektiviseringar, omställningar och personalreduktioner.
De föreslagna åtgärderna innebär också att de belopp som transfereras till
samverkansparter föreslås reduceras med 1 292 tkr, med de konsekvenser som
beskrivs i underlaget. Här ingår inte den in kind-tid som läggs ner i samband med
dessa samarbeten.
I bifogad matris – bilaga 1 - presenteras de åtgärder som avses att vidtas och dess
konsekvenser, om beslut om sänkt årsavgift fattas i enlighet med förslaget.
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Förbundsdirektör

Bo Andersson
Ekonomichef
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Medlemskommunerna
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Belopp och konsekvensbeskrivning utifrån nedan lagda förslag
Lämnade bidrag

ARC

Europa Direkt

Reväst

Belopp

32 500

200 000

60 000

Bilaga 1

Konsekvens
Medlemskapet i Airport Region Conference (ARC) delas mellan Göteborgsregionen och Härryda kommun. ARC har
under de senaste åren utvecklats mer mot att vara en organisation för flygplats-kommuner och har stort fokus på
flygplatsen som organisation. ARC har successivt närmat sig organisationer som samordnar flygbolag snarare än
att närma sig regionala planeringsfunktioner. År 2019 valde Region Stockholm att lämna ARC. För GR:s del kan
flygplatsfrågorna, främst frågor rörande tillgänglighet till flygplatsen, hanteras inom det europeiska samarbetet
The Network of European Metropolitan Regions and Areas (METREX) samt inom Eurocities gruppering för
storstadsregioner. GR deltar i METREX som självständig part och i Eurocities Metropolitan Group på Göteborgs
stads mandat. Utträde ur ARC skulle minska nuvarande utgifter men motsvarande summa skulle belasta Härryda
kommun om de fattar beslut att ha kvar sitt medlemskap i ARC.

Europa Direkt Göteborgsregionen (EDGR) drivs under 2018–2020 i ett partnerskap mellan Göteborgs Stad, GR och
Västra Götalandsregionen (VGR). EDGR:s uppdrag är att förmedla information och besvara frågor om EU på ett
neutralt vis till den invånare som efterfrågar detta. Verksamheten är i första hand till för invånare i
Göteborgsregionens 13 kommuner. Under perioden 2018-2020 har fåtal av EDGR:s evenemang genomförts i GRkommuner utanför Göteborg, och besökarna till arrangemangen på Stadsbiblioteket i Göteborg har i liten
utsträckning kommit från kranskommunerna. GR gör därför bedömningen att nyttan och mervärdet för GR:s
medlemskommuner inte motsvarar den kravbild som fanns i början av programperioden.

Reväst är ett samarbetsorgan och en plattform för kunskapsutbyte mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi
kring Västsveriges regionala utveckling. Syftet är att genom seminarier, konferenser och samtal, med tyngdpunkt
på samhällsutveckling, stärka banden mellan de olika aktörerna och öka kunskapen om utvecklingen i Västsverige.
GR är en starkt bidragande aktör i arbetet, och medlemskommunerna kan genom medlemskapet ta del av
aktuella seminarier och föreläsningar kostnadsfritt. Konsekvensen blir att vi tappar kontakten med den arenan
och omvärldsbevakning/samverkan.

ISGR

1 000 000

Summa bidrag

1 292 500

Vår internationella skola, ISGR, har nu under ett antal år erhållit bidrag till sin lokalfond i syfte att klara framtida
ökade lokalkostnader när skolan skulle komma in i nya och större lokaler. Detta arbete och den framtida
målbilden har av olika anledningar nu reviderats till att omfatta tillbyggnad på Guldhedstomten. Fullständig kalkyl
finns ännu inte framtagen men den framtida lokalkostnaden torde bli lägre än planerat då ju avsikten från början
var "en skola under samma tak". Tankegången från början när beslut togs i förbundsstyrelsen var också att
bidraget skulle löpa på fram till 2020/2021 för att därefter omprövas. Skolan erhåller dessutom idag en IKE som är
4% högre än för andra skolor för delvis samma syfte.

GR:s egen verksamhet

LuftvårdsFörb.

660 000

Effektivisering GR

1 047 500

Summa GR

1 707 500

Totalt

3 000 000

GR har, tillsammans med Göteborgs stad, byggt upp en organisation för kommunernas lagstadgade mätningar av
luftkvaliteten. I organisationen ingår även ett tiotal företag som omfattas av liknande lagkrav. Verksamheten
bedrevs tidigare som en integrerad del av GR men omvandlades 2017 till ett förbund där GR:s
medlemskommuner och företagsmedlemmarna har lika stort inflytande. Det är dock GR som organisation som är
medlem i Luftvårdsförbundet. Kommunernas inflytande regleras via styrgruppen för Miljö och samhälls-byggnad.
Göteborgs stad omfattas av andra lagkrav än övriga kommuner och bedriver en egen luftmätnings-verksamhet.
Förbundet samordnar stadens och förbundets mätningsverksamhet. GR skulle med fördel kunna överlåta
medlemskapet i Luftvårdsförbundet på respektive kommun. Det skulle skapa en närmare koppling mellan
mätverksamheten och den kommunala planeringen. För GR:s del skulle det innebära en minskning av
kostnaderna med 660 tkr. För kommunernas del skulle det innebära att 660 tkr fördelas ut på de tolv
kranskommunerna.
Översyn av GR-gemensamma funktioner och övriga stödfunktioner ute i verksamheten men kan även omfatta
intern omställning av resurser. Reduktion medför att GR måste avstå vissa operativa insatser gentemot
medlemskommunerna vilket kan skapa en negativ hävstångseffekt i det arbete som GR bedriver i syfte att söka
och erhålla externa medel. Minskar möjligheterna till uppväxling av medel till gemensamma projekt. Risk att
förlora spetskompetens.
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Tid för förbundsfullmäktiges
sammanträden 2022
Förslag till beslut
Förbundsfullmäktige föreslås besluta att förbundsfullmäktiges sammanträden
under år 2022 äger rum 14 juni och 13 december.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
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Medlemskommunerna

Fullmäktiges sammanträden 2022
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Arkivmyndighet för
Västkuststiftelsen
Förslag till beslut
Förbundsfullmäktige föreslås besluta att för GR:s del utse Arkivnämnden för
Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad till arkivmyndighet för stiftelsen
samt att föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Västra
Götalandsregionen (RF 2017-11-21, § 189) ska tillämpas av stiftelsen.

Sammanfattning av ärendet
Västkuststiftelsen är enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) likställd med myndighet när det gäller handlingsoffentlighet
eftersom Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionen
tillsammans utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över stiftelsen. Enligt
8§ arkivlagen (1990:782) ska den kommunala arkivmyndigheten se till att
sådana juridiska personer som avses i 2 kap. 3 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) fullgör sina skyldigheter enligt 3–6 §§ denna lag. I
de fall flera kommuner eller flera landsting tillsammans utser styrelsen i en
organisation fullgörs uppgiften av arkivmyndigheten i den kommun eller det
landsting som kommunerna eller landstingen kommer överens om.
De tänkta arkivmyndigheterna har haft samråd i frågan och beslutat att föreslå
att Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad blir
arkivmyndighet för Västkuststiftelsen. Processen vidare är sådan att stiftelsens
styrelse fattar ett förslag till beslut i frågan. Förslaget till beslut ska sedan
skickas till förbundsstyrelsen för Göteborgsregionen, regionstyrelsen i Halland
och regionstyrelsen i VGR. Där förbereds ärendena för att beslut om vilken
arkivmyndighet som ska fullgöra uppgiften som arkivmyndighet för stiftelsen
samt vilket arkivreglemente som ska tillämpas av stiftelsen.
Västkuststiftelsens styrelsemöte beslöt 19 mars 2021 att föreslå
regionfullmäktige i Västra Götaland respektive förbundsfullmäktige i
Göteborgsregionen att besluta att Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen
och Göteborgs Stad ska utses till arkivmyndighet för stiftelsen samt att
föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Västra
Götalandsregionen (RF 2017-11-21, § 189) ska tillämpas av stiftelsen.

Beslutsunderlag
x

Arkivmyndighet

Protokoll från Västkuststiftelsens styrelsemöte 19 mars 2021.
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Förbundsstyrelsen – ärende 17
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-04-27, Diarienummer: 2021-00092.026

Årsredovisning och
revisionsberättelse för
Västkuststiftelsen 2020
Förslag till beslut
Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anteckna mottagandet av
årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Västkuststiftelsen.
Förbundsfullmäktige föreslås besluta att för GR:s del bevilja ledamöterna i
Västkuststiftelsens styrelse ansvarsfrihet för år 2020.

Sammanfattning av ärendet
GR tillsammans är med Västra Götalandsregionen och Region Halland
huvudman för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (Västkuststiftelsen).
Årsredovisning för Västkuststiftelsen 2020 har tagits fram och översänts till
GR. Revisionsberättelsen kommer att undertecknas inom kort och därefter
komplettera föreliggande handling.

Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse för Västkuststiftelsen 2020.
Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Skickas till
Västkuststiftelsen
Region Halland
Västra Götalandsregionen

Revisionsberättelse Västkuststiftelsen 2020

1 (1)

Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Västkuststiftelsen
2020

2

3

Ledmarkering på Ramsvikslandet, Sotenäs kommun.
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Huvudmän
Stiftelsen för västsvenska fritidsområden, oftast
kallad Västkuststiftelsen, har tre huvudmän.
• Västra Götalandsregionen
• Göteborgsregionens kommunalförbund, GR
• Region Halland

Stiftelsens ändamål
Ur stiftelsens stadgar §2
”Stiftelsen har till ändamål att genom tillskapandet
och förvaltandet av en fond åt nuvarande och kommande
generationer bevara för friluftslivet värdefulla strand- och
strövområden, öar och holmar i Västsverige ävensom för
den västsvenska naturen och landskapsbilden i övrigt
värdefulla eller karaktäristiska områden.”

Ungefär en tredjedel av stiftelsens verksamhet utgörs av uppdragsverksamhet från Länsstyrelserna
i Halland och Västra Götaland som även de utser
ledamöter i styrelsen.

Årets verksamhet
Stiftelsens verksamhet kan delas in i att VÄRNA,
VÅRDA och VISA naturen och det är enligt den
indelningen som nedanstående redovisning görs.

5
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Holkbygge på hög höjd Hördalens natureservat. Foto: Johan Nilsson

6

ÅRETS VERKSAMHET

Västkuststiftelsens målbild
Innovativ naturvård
Med det menar vi att Västkuststiftelsen ska
kännetecknas av hög kompetens inom området
naturvård och att vi ständigt utvecklar metoder
och bästa praxis.
Det kräver att vi följer med och utbildar oss kontinuerligt. Stiftelsen är på en hög nivå idag, men
måste kontinuerligt utmana och utbilda sig om
det ska fortsätta vara så.
Naturvården är basen för all annan verksamhet.

Hållbar verksamhet
Med det menar vi både ett internt och externt
perspektiv på hållbarhet.
Med ett internt perspektiv handlar det om hur
vi ska göra ett så litet negativt miljöavtryck som
möjligt med vår verksamhet. Det kan handla
om att välja eldrivna arbetsredskap och fordon
istället för fossilbränsledrivna dito, eller om att
investera i solenergi.
Med externt perspektiv handlar det om att
underlätta för besökaren att lämna ett så litet negativt miljöavtryck som möjligt. Det kan handla
om att anlägga fler toaletter eller ge förutsättningar för besökaren att ta hand om sitt eget
skräp.
Med relativt små medel finns det en stor utvecklingspotential inom hållbar verksamhet

Tillgänglig natur
Med det menar vi att våra områden ska kännetecknas av genomtänkta strategier för att vara
tillgängliga.
Tillgänglighet handlar både om hur man kan
ta sig till ett område och hur det är utformat på
plats.
Stiftelsen har gjort många tillgänglighetsåtgärder inom reservat, men behöver utveckla detta i
dialog med besökarna samt arbeta för att det vara
enkelt att ta sig till och nyttja våra reservat.

Nöjda medarbetare
Med det menar vi att Västkuststiftelsen ska kännetecknas av sund personalpolitik med fokus på
bra förutsättningar för att utföra arbetet avseende
både arbetsredskap och kompetens, samt en god
fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Rätt kommunikation
Med det menar vi att stiftelsen genom riktad
kommunikation gör sig relevant och tillgänglig
för nuvarande och nya målgrupper och verkar
för att för att fler tar sig ut i naturen.
Kommunikation är ett utvecklingsområde.

7

En vanlig synvid
under
pandemiåret
2020 – trångt på parkeringsplatserna.
Luciaﬁrande
Bottenstugan
i Svartedalen.
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Inledning
Den totalt överskuggande händelsen under 2020 har varit den rådande
pandemin. Samhället har präglats av omfattande restriktioner som i
grunden ändrat beteendemönster för arbete och fritid.
För Västkuststiftelsen har inte förutsättningarna för de anställda påverkats
nämnvärt eftersom arbetet mestadels sker utomhus med god distans mellan
medarbetare och andra. Den allra största delen av åtgärderna har kunnat genomföras enligt planerna. Det har dessutom funnits mer resurser än något år
tidigare genom huvudmännens och framför allt Länsstyrelsens höjda anslag.
'HWKDULQQHEXULWDWWGHWJHQRPI|UWVPHUQDWXUYnUGVnWJlUGHURFKÁHULQVDWVHU
för ett tillgängligt friluftsliv än något tidigare år i stiftelsens verksamhet.
Pandemin har också lett till en besöksökning i både naturområden och på
leder som saknar motstycke. Under året kom nästan samtliga naturområden
VRPVWLIWHOVHQI|UYDOWDUVSHFLHOOWGHVWRUVWDGVQlUDDWWInÁHUGXEEHOW|NDW
EHV|NVWU\FN,JUXQGHQlUGHWJLYHWYLVSRVLWLYWDWWÁHUKLWWDUXWRFKNDQQMXWD
av naturen och lära om vikten av biologisk mångfald. Det är sannolikt att
ökningen till viss – eller kanske stor – del kommer att bestå även då samhället
återgår till det normala. Fler besök innebär behov av större parkeringsplatser,
bänkar, eldstäder och troligen även friluftstoaletter. Det innebär också ett
ökat slitage i populära områden och ett behov av riktad information, bland
annat om allemansrätt.
Sammantaget ställer det nya krav på förvaltare och utvecklare av naturområden. Frågor om hållbarheten i att så många som tre av fyra tar bilen till naturområden och vad som är gratis i naturen (ved, sophantering, toalettbesök)
ställs på sin spets.
Stiftelsens omsättning har mer än fördubblats på de senaste sex åren. Det
ser ut som om ökningen fortsätter även 2021. Länsstyrelsernas uppdrag med
naturvård och friluftsliv kommer att öka kraftigt. Arbetet med ledutveckling
kommer från och med 2021 att breddas och omfatta mer än 200 mil leder för
cykel och vandring.
År 2020 kommer att bli ihågkommet under lång tid, men även 2021 ser ut att
bli ett nytt spännande kapitel i stiftelsens historia.
Linus Kron, Göteborg, 15 februari, 2021
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Viktiga händelser

Lycklig mottagare av Naturkompaniets Naturbonus 2020.

klaras att naturen blivit förstahandsalternativ för
både motion och umgänge när andra val som gym
och kaféer inte längre är tillgängliga. Hur stor del
av de nya besökarna som stannar kvar efter pandemins slut återstår att se.

Pandemin
Då de första restriktionerna infördes i mars 2020
kunde det direkt utläsas i ökat antal besök på stiftelVHQVKHPVLGRU$WWGHWGHVVXWRPYDUHQÀQYnUPHG
vackert väder hjälpte till. Parkeringsplatser fylldes
till bristningsgränsen och mer än det då besökare
parkerade längs vägar och i diken, inte bara på helgerna utan alla veckans dagar. Vedförråden tömdes
i rekordtakt. En viss ökad nedskräpning kunde
noteras speciellt i några storstadsnära reservat, men
i relation till besöksökningen var den inte stor.

Mer åtgärder än någonsin
Under de senaste åren har stiftelsens omsättning
ökat kraftigt. En av de viktigaste anledningarna är
det statliga stödet för strandstädning som infördes
2018. Huvudmännens anslag, speciellt Västra Götalandsregionens, har ökats. Den stora satsningen
på ledutveckling är en viktig del. Länsstyrelsernas
uppdrag har vuxit över tid och kommer sanno-

I besökarstudier, både Västkuststiftelsens egna och
andra från bland annat Göteborgs Universitet, för10
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Intresset för vandring var redan innan pandemin
på uppåtgående och trenden har förstärkts rejält av
det ökade naturintresset under 2020. Att hitta ett
ledigt vindskydd längs lederna, speciellt nära Göteborg under helger, är numera inte helt enkelt.

likt att öka betydligt till 2021. Dessutom röstades
stiftelsen fram som en av fyra vinnare till NaturNRPSDQLHWVSULV1DWXUERQXVHQRFKÀFN\WWHUOLJDUH
550 000 kronor.. Förutom prissumman innebar
det också en möjlighet för stiftelsen att synas mer
VnDWWÁHUNlQQHUWLOOYHUNVDPKHWHQ

Arbetet med cykellederna Ätradalsleden och den
kommande Västkustleden är nu del av verksamheten.

Allt som allt innebär det att det aldrig gjorts så mycket åtgärder för naturvård och friluftsliv i stiftelsens
regi som 2020.

Under hösten har Regionala Utvecklingsnämnden i
Västra Götalandsregionen fattat beslut om bidragsÀQDQVLHULQJDYHWWPHUlQGXEEHOWVnVWRUWXSSGUDJ
Från och med 2021 kommer stiftelsen att samordna
utvecklingen av mer än 200 mil leder för vandring
och cykel. Satsningen är en kraftsamling där kommuner, Turistrådet Västsverige, Förvaltningen för
Kulturutveckling och stiftelsen gemensamt utvecklar och marknadsför vandring och cykel i regionen.

Som helhet betyder det att stiftelsen idag är en annan organisation än för bara fem år sedan. Antalet
anställda har växt betydligt. Verksamheten har
EUHGGDWVRFKVWnUQXSnÁHUDEHQ

Strandstädning
Även om strandstädningen kom att reduceras
något under året på grund av pandemirestriktioner i kommunernas arbetsmarknadsenheter har
ändå stora mängder skräp samlats in. Strandstädningen har de senaste åren präglats av att resurserna beviljats först i mars/april innevarande år
och sedan ska redovisas i slutet av oktober. Det
har gjort det svårt att få kontinuitet i arbetet och
försämrat möjligheterna till långsiktig planering.
Västkuststiftelsen har, tillsammans med övriga
VDPDUEHWVSDUWQHUVYLGHWWÁHUWDOWLOOIlOOHQSnSHNDW
detta via brev och möten med tjänstepersoner och
politiker. Därför är det extra glädjande att Naturvårdsverket inför 2021 ändrat förutsättningarna så
att medlen kan nyttjas under ett helt år och dessutom kommer beslut för kommande år att fattas
betydligt tidigare.

Fortsatt ledutveckling
Under året har den första delen av det projekt som
stiftelsen startat i samarbete med Turistrådet Västsverige och Förvaltningen för kulturutveckling och
ett 20-tal kommuner i Västsverige slutförts. I två år
har leder inventerats, utvecklats och dokumenterats.
Tidigt under 2020 lanserades hemsidor och appar
för Bohusleden och Kuststigen. Bohusledens sida
är nu stiftelsens mest besökta hemsida och hade
under större delen av våren och sommaren mer
än 1000 unika besökare per dag.
11

Markering av stig i naturreservatet Bråtaskogen, Härryda kommun.
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Värna
Markinköp
Under året har inga markinköp genomförts, men
i skrivande stund pågår förhandlingar om tre
områden. Det är troligt att åtminstone två kan bli
aktuella för förvärv under 2021.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om
följande förändringar i stiftelsens förvaltarroll.

Reservatsbildning
Västkuststiftelsen förvaltar i dagsläget drygt 280
skyddade naturområden. Den stora merparten, ca
270 reservat, ligger i Västra Götaland och resterande ligger i Halland.

Utökning av redan beﬁntliga reservat
Æ Iglekärr i Ale kommun
Æ Ranebo naturskog i Stenungsunds kommun
Æ Svartedalens Vildmark i Stenungsunds
kommun

Nytt reservat
Æ Brännefjäll i Lilla Edets kommun

Beﬁntliga reservat där Västkuststiftelsen
utsetts till förvaltare
Æ Bråtaskogen i Härryda kommun
Æ Tranhult i Borås kommun
Æ Årbolsfjället i Melleruds kommun
Beﬁntliga reservat där Länsstyrelsen återtagit förvaltaransvaret eftersom de ligger i
anslutning till Kosterhavets Nationalpark
Æ Öddö 1:63 i Strömstads kommun
Æ Öddö 2:9 i Strömstads kommun
Æ Blötebågen i Strömstads kommun
Gränsmarkering
Under året har följande reservat gränsmarkerats.
Æ Kalven på Stora Kornö
Æ Trone Mosse
Æ Ålstadnäset

Gränsmarkering Långemosse.

13

Ljungbränning i Tånga Hed, Vårgårda kommun.
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Vårda
15 km stängsel jämfört med föregående års 10
km. Det ska också noteras att förra årets resultat byggde på en stor åtgärd i reservatet Forsbo
som motsvarade kring hälften av totalen. Under
2020 har det handlat om många åtgärder där
GHQOlQJVWDlUNP,ÁHUDUHVHUYDWKDUI|Uutsättningarna förbättrats genom att det också
satts upp grindar båda bredare för att underlätta
djurhållningen, och självstängande för att skapa
förutsättningar för besökaren att enkelt kunna ta
sig genom beteshagar.

En mycket stor andel av verksamheten handlar om naturvård. Det är ju naturen i områdena som från början gjort dem attraktiva och
viktiga för biologisk mångfald och skyddade
arter. Naturvården är basen för all verksamhet
i stiftelsens regi.
De ökade resurserna innebär att stiftelsen kunnat
utöka insatserna i relativt hög grad under 2020
jämfört med 2019. Insatser för att främja betesdrift
genom bland annat stängsling har ökat med knappt
30%. Ängsbruk och slåtter har ökat med nästan
40%. Restaureringsinsatser har ökat med nästan
60% och insatser för trädskötsel har fördubblats.
Insatserna för naturvårdsbränning har ökat med en
dryg tredjedel.

Naturvårdsbränning
För att föryngra och främja biologisk mångfald
bränner stiftelsen relativt stora ljunghedsområden
varje år. Vissa arter, bland annat den ovanliga kustgentianan, som ingår i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter, gynnas.

Här följer ett urval av de åtgärder som vi genomfört under året.

3nYLVVDSODWVHUKDUYLLQWHQVLÀHUDWDUEHWHWHIWHUsom tätare intervaller visat sig mycket effektiva för
att öka den biologiska mångfalden. Naturvårdsbränning underlättar också övrig skötsel eftersom
markvegetationen begränsas.

Betesdrift
Stiftelsens största åtagande vad gäller naturvårdsinsatser är åtgärder för att främja bete.
En av de viktigaste metoderna för att hålla marker
öppna är att låta djur beta. I ett mycket stort antal
reservat är detta den största naturvårdsinsatsen.
Stiftelsen är inte djurägare på annan plats än museijordbruket Äskhult utan har avtal med många
enskilda djurägare. Sammanlagt betar djur, framför
allt kor och får, i ett femtiotal reservat inom hela
YnUWYHUNVDPKHWVRPUnGH7LOOHQGHOÀQDQVLHUDV
betesdriften av miljöstöd från Jordbruksverket.

Under året har vi fortsatt att öka kompetensen
samt skaffat utrustning för att i högre självständigt
kunna genomföra bränningar. Kompetensen och
materialet är också nyttigt om naturliga skogsbränder i reservat leder till eftersläckningsarbete.
I Tjurpannans naturreservat har nio hektar ljunghed bränts. Även i Grimsholmen, Hjärteröarkipelagen, Ramsvikslandet, Sandsjöbacka, Tanumskusten, Tjurpannan, Tånga Hed, Veddöarkipelagen, Älgön och Äskhult har det genomförts
bränningar. På Vrångö och i Sandsjöbacka har
åtgärder som underlättar kommande bränningar
utförts.

Stängsling
6WlQJVOLQJRFKUHQRYHULQJDYEHÀQWOLJDVWlQJVHO
är en åtgärd som ofta nedprioriterats då resurserna är knappa, men under året har vi kunnat öka
insatserna. Sammanlagt har det satts upp drygt
15
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Under 2021 kommer Västkuststiftelsen att ingå i
ett projekt med syfte att genomföra bränningar i
skogsområden för att gynna biologisk mångfald.

tar. Många av de marker som tidigare hölls öppna
genom betande djur måste idag röjas, manuellt
eller maskinellt. Även på de ytor som betas krävs
det kontinuerligt ett visst mått av röjning. Vi
genomför arbetet till viss del med egna resurser,
men främst med hjälp av markägare och lokala
entreprenörer.

Röjning
Man kan se stiftelsens röjningsarbete som det
ständiga underhållet av de marker som vi förval-

Stängslingar har genomförts i följande reservat.
ÆBredfjället Ö
ÆBreviks Kile
ÆBräcke Ängar
ÆBörs Flåg
ÆDätterstorp
ÆDösebackaplatån
ÆGöddered-Hakered
ÆHållsungamyren

ÆHärön
ÆKlåverön
ÆMängsholm
ÆNordre Älvs
Estuarium
ÆOtterön
ÆRished
ÆRossö

ÆRyr
ÆSundsby
ÆSvartedalen
ÆSvartedalen,
Uddevalla
ÆSäby Kile
ÆSäveåns dalgång
ÆSäveån Hedefors

ÆTisselskog
ÆTofta
ÆToftenäs
ÆVallda Sandö
ÆValön Orust
ÆÅlstadnäs
ÆÖrsbråten

Under året har djur betat i bland annat följande reservat.
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

Backa
Breviks Kile
Bräcke Ängar
Buterud
Dätterstorp
Forsbo
Frugården
Grimsholmen
Gröderhamn
Gullbringa
Gårdshult
Gåsö
Göta och Nordre

Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

Älvsdalgångar
Hallbyn
Hjärteröarkipelagen
Hullsjön
Hålta
Hällsö
Kalvön
Kednäs
Marieberg
Mölarps Ö
Nordre Älvs
Estuarium
Näverkärr

Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
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Otterön
Porsholmen
Ramsvikslandet
Rished
Ryr
Ryxö
Rölle
Rörö
Sjöryd
Skärbo
Smälteryd
Strömsvattnet
Sumpafallen

Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

Svankila
Säby Kile
Tingvall
Tjurpannan
Toftenäs
Tränningen
Ulön-Dannemark
Vallda Sandö
Veddöarkipelagen
Vägeröd

ÅRETS VERKSAMHET

Naturvårdsbränning och röjning har genomförts under året.
ÆBaljåsen – röjning för att återskapa växtplats
för fältgentiana

ÆRamsvikslandet – underhållsröjning av
öppen utmark och kalktorräng

ÆGrimsheden – röjning för att utöka/
återskapa slåtteräng

ÆStora Bornö – underhållsröjning av ängsmark och strandäng

ÆKednäs – topphuggning, slyröjning i
betesmark

ÆSvartedalen Uddevalla – underhållsröjning av
betesmark

ÆBräcke Ängar – röjning i betesmark och
slåtteräng från sly och nyponbuskar, röjning i
lövområde, friställning

ÆGöta och Nordre Älv – gräs– och slyröjning
ÆHållsungamyren – slyröjning
ÆNordre Älvs Estuarium – slyröjning

ÆRyr – röjning för återskapande av slåtteräng,
röjning i slåtteräng för att gynna fältgentiana
samt röjning i betesmark och hamling

ÆRamsön – gräs– och slyröjning
ÆSundsby – bekämpning av parkslide

ÆForsbo – röjning, avverkning och friställning
för att skapa skogsbetesmark

ÆSvartedalen – gräsröjning

ÆRanneberget – röjning, eldning i område
kring parkering och entré, röjning och friställning av lövträd för att gynna taggbräken

ÆOxeklev – röjning för att gynna ädellövträd

ÆToftenäs – träd– och slyröjning
ÆÅlstadnäset – friställning av ekar
ÆHulan – röjning runt ekar

ÆSvankila – röjning hassel, friställning av framförallt stora ekar, röjning strandzon för hällebräcka

ÆRörö – bortgrävning av marskgräs
ÆSäveån – gallring runt ekar

ÆSkärbo – röjning i betesmark, röjning och
eldning i avverkat granavverkat område

ÆÖrsbråten – hamling och slyröjning
ÆÅrenäs-Tostekulla – slyröjning och restaurering ängsmark

ÆYttre Bodane – röjning sly på småöar och
skär för att gynna häckningsplatser

ÆGrimsholmen – röjning betesmark från en,
björnbär, björk samt restaurering ängsmark
samt sådd för pollinerande insekter

ÆBua Hed – underhållsröjning ljunghed
ÆKalvön – underhållsröjning av strandäng, tallskog och blandlövhage med granskogsinslag

ÆHördalen – Veteranisering av ett 60–tal ekar
samt röjning av yngre träd för att skapa
ljusinsläpp

ÆKviström – underhållsröjning och gransanering, vindfällen, även restaureringsröjning
och frihuggning för skyddsvärda ekar
ÆKynnefjäll – underhållsröjning av vindfällen
över vägar och runt vindskydd vid Kasebo.
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Restaurering
Den största restaureringsinsatsen är, som de senaste åren, den omfattande slåttern av strandängar
och vassklippning i våtmarker som genomförs
PHGKMlOSDYHQVSHFLHOODPÀELHJnHQGHNOLSSPDskin. Som tidigare år ska speciellt Dättern, Hullsjön, Kollungeröds vatten, Strömsvattnet och
Yttre Bodane nämnas. Stora arbeten är genomförda inom ramen för strandängsprojeket som
redovisas nedan.

gynna dessa miljöer som är avgörande för biologisk mångfald i Sverige.

Två större arbeten som påbörjades 2019 har
fortsatt. På Bua Hed fortsätter den stora ljunghedsrestaurering som inleddes förra året och på
Grimsholmen har åtgärderna för att motverka
den invasiva arten vresros och reducera antalet
bergtallar i strandregionen fortsatt. Syftet är att
blotta sand och gynna bland annat sandbin. Även
i Dackehögen, Baståsen, Gåsö, Kalvön, Ryxö,
Ramsvikslandet, Stora Bornö och Vägeröd har
olika restaureringar genomförts.

Avverkning med naturvårdsfokus
Inom vissa områden avverkas planterad skog, i
princip alltid gran, för att ge bättre förutsättningar
för lövträd. Som tidigare är det främst i Dalsland
som sådana åtgärder genomförs, oftast i syfte att
skapa goda habitat för vitryggig hackspett. Även
insatser i Sandsjöbacka och Gårdshult ska nämnas.

Genom slåtter ser vi till att marker hålls öppna och
dessutom säkrar vi gynnsamma förhållanden för
många ängsväxter. Vi slår både med lie och med
maskiner. I enlighet med vår målbild och visionen
om en hållbar verksamhet försöker vi utöka den
del som vi slår med lie. Det är till och med är mera
rationellt och effektivt på vissa ytor.

Granbarkborreinventering
Den inventering av granbarkborredrabbade områden som påbörjades 2019 har fortsatt under året.
Det har också genomförts åtgärder för att förhindra spridning i bland annat Klippan, Ranneberget
och Ålstadnäset.

Slåtter
'HQVW|UVWDDUWULNHGRPHQL9lVWVYHULJHÀQQVL
traditionella slåtterängar. Det är av speciell vikt att

Under 2020 har det genomförts slåtter i bland annat följande områden.
ÆAmundholmen
ÆBrobacka
ÆBräcke Ängar
ÆFurustad
ÆGrimsheden
ÆGröderhamn
ÆGullmarsberg
ÆGårdshult
ÆHulan

ÆKednäs
ÆKlippan
ÆKröklings hage
ÆMårtagården
ÆMölarp
ÆNäverkärr
ÆOtterön
ÆRamsvikslandet
ÆRyr
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ÆRölle
ÆSkärbo
ÆStora Les branter
ÆSundholmen
ÆTisselskog
ÆValön
ÆVeddö
ÆYxnås
ÆÖrsbråten
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Grisar betar parklslide på Sundsby, en del av naturreservatet Stigfjorden.

Hagarna har betats av får, hästar och nötboskap.
Tyvärr har ett antal får blivit rivna av varg under
hösten. Det är en ovanlig händelse, men det innebär att rovdjursstängsel eventuellt måste övervägas
i framtiden.

Äskhult
Arbetet med jordbruk och återskapande av den
kulturhistoriskt viktiga gårdsmiljön i Äskhults by
KDUIRUWVDWW$UEHWHWVRPSnJnWWXQGHUÁHUDGHFHQnier övergår i delar alltmer i ett förvaltande av återställda åkrar och hagar. Det återstår dock mycket
innan miljön helt kan jämföras med hur det såg ut
1825, som är målet.

Områden kring byn har röjts och ett större område
på ca åtta hektar har bränts. Några askar i byn har
hamlats. Ett utmarksområde som varit igenvuxet
har avverkats för att återskapa betesytor.

Arbetet i Äskhult är ett samarbete mellan Kungsbacka kommun, Länsstyrelsen i Halland och stiftelVHQ'HWPXVHDODMRUGEUXNHWÀQDQVLHUDVLVLQKHOKHW
av Länsstyrelsen.

Genom att stiftelsen anställt en trädgårdsmästare har kålgårdar och andra odlingar i byområdet
kunnat utvecklas. Arbetet under året ser mycket
lovande ut och kommer att utvecklas under 2021.
7MlQVWHQÀQDQVLHUDVDYGHWUHRYDQQlPQGDVDPDUbetspartnerna.

Under året har odling och slåtter fortsatt på samma
nivå som tidigare. Som ett experiment har takråg
odlats och ska senare blir material till omläggning
av delar av byggnadernas tak.
19

Strandstädarbåten Castor, Strömstad kommun.
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Strandstädning
handledning har de satts att utföra arbetet. Stor
effektivitet i städarbetet och goda arbetsmarknadseffekter har erhållits. Arbetet var dock något
reducerat på grund av pandemin. Detta gjorde att
antalet personer med mindre städning som följd.

Från maj till oktober 2020 har det städats intensivt från Strömstad i norr till Kungsbacka i
V|GHU'HWÀQQVLGDJHQJRGRFKVDPODGNXQskap om vilka platser som är mest benägna att
samla skräp. Med hjälp av Naturvårdsverket
har vi de tre senaste åren kunnat öka insatserna rejält längs kusten. Det gemensamma arbetet har resulterat i 266 ton plockat skräp under
säsongen 2020, jämfört med 240 ton förra året.

Frivilliga insatser:
Årets säsong präglades av den rådande Covid-pandemin. Väldigt många frivilliga var tidigt ute och
städade då strandstädning visade sig vara en utmärkt – och populär – aktivitet i enlighet med den
rekommenderade sociala distanseringen. Många
frivilliga organisationer städade, dock med ett
begränsat antal deltagare för att inte sitta för trångt
i båtarna. Samarbetet med organisationer som
Håll Sverige Rent och Städa Sverige som samordnar frivilliginsatser samt de ideella organisationerna Strandstädarna, Vrakat.se och Världens VackUDVWH6NlUJnUGPHGÁHUDIRUWVlWWHUDWWYnUGDVRFK
utvecklas. Västkuststiftelsens strandstädning har
en fortsatt mycket viktig roll i att facilitera strandstädning och främja samarbete mellan kommunernas städlag, de upphandlade entreprenörerna och
frivilliga. Dessutom stöttas det ideella arbetet med
information, sjötransporter och hämtning av det
insamlade och säckade skräpet.

Det marina skräpet består i huvudsak av plast i olika former och format. Det fastnar i buskage och
stenblock och mycket bäddas in i de vallar av tång,
VRPRIWDI|UHNRPPHUSnÁDFNDVWUlQGHU8SSVDPlingen av skräpet sker i huvudsak för hand. Skräpet
säckas, lastas i båtar och transporteras till avtalade
mottagningsplatser i respektive kommun. Därifrån
transporteras det till återvinningscentraler, och i de
DOOUDÁHVWDIDOOWLOOI|UEUlQQLQJ
I maj nåddes vi av rapporter om ett större utsläpp
av plastpellets utanför Norges kust. En container
ombord på ett fartyg hade läckt ut 13 ton pellets
under en storm. Detta skedde redan i februari men
kom inte till allmänhetens kännedom förrän i maj
när det uppmärksammades av strandstädare på
norska Sörlandet. På svenska västkusten har stora
mängder av dessa läckta plastpellets hittats, framförallt i Norra Bohuslän.

Entreprenörernas insatser:
Strandstädningsentreprenörerna fungerar som ett
stöd för den kommunala verksamheten. Uppdragen rör sig oftast om att ta de besvärligaste och
svårtillgängligaste områdena, extra stort och tungt
skräp samt fungera som jourpatruller då väder eller
skräpsituation påkallar snabb utryckning.

Kommunernas insatser
Samarbetet kommunerna emellan har bidragit till
ett ökat gemensamt engagemang. Samtliga tolv
kommuner har idag arbetslag och majoriteten av
kommunerna har tillgång till båt eller jobbar för
att upphandla båt. Kommunerna arbetar för att
få med personer som står långt från den ordinarie
arbetsmarknaden, alternativt feriepraktiserande
ungdomar, i strandstädningen. Under kunnig
21
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Strandstädarkartan
Strandstädarkartan, såväl appen som webbsidan, är
ett centralt verktyg för ett effektivt samarbete och
möjliggör faktabaserad kommunikation. Vi samlar
in statistik över mängden strandskräp, antal deltagare och tidsåtgång. Även ideella insatser synliggörs med hjälp av kartan. De olika funktionerna i
kartan förbättras löpande och det förs regelbundna
samtal med andra aktörer för utbyte av idéer och
inspiration för bättre lösningar.

Under våren publicerades strandstädarkartan
som app för såväl Android som iPhone. Nu
är kartan än mer lättillgänglig för alla som vill
städa stränder.

Vi informerade om den nya appen i samband med
vårens möte med alla kommuner.
Intresse hos andra kommuner för
Strandstädarkartan
Under året har ytterligare kommuner utanför vårt
område visat intresse för strandstädarkartan och
ÁHUDDQGUDNRPPXQHUKDUDQPlOWLQWUHVVHI|UDWW
kopiera och anpassa kartan till respektive kust.
Framtidsvisionen är en gemensam karta för hela
6YHULJHGlUVWlGLQVDWVHUÁDJJDVXSSUXQWRPL
landet.

Utvärderad statistik från Strandstädarkartan
Markering
Status
Markeringar Antal säckar
Städat klart
977
9 780
Hämtbehov
avslutat
146
1 048
aktiv
34
124
Städbehov
avslutat
43
saknas*
aktiv
58
Summa

1 258

10 952

Antal pers
3 337
962
190
saknas*
-

Antal pers.tim
8 742
2 399
539
saknas*
-

Vikt
144 564
12 576
1 488
saknas*
-

4 489

11 680

158 628

* Markeringen städbehov används för platser som upptäcks och är i behov av städning. När dessa platser sedan städas, så avslutas städbehovet,
och antal säckar med mera ska rapporteras in. De uppgifterna saknas dock tyvärr, vilket antagligen beror på ett systemfel.
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Kommunikation
8WPDQLQJHQPHGSODVWLKDYHWKDUÁHUDGLPHQ
sioner. Utöver att inventera behovet och att
engagera kommunerna så måste också ett omfattande kommunikationsarbete genomföras.
För att öka förståelsen och uppmärksamma
problemet hos allmänheten samt sprida användandet av Strandstädarkartan.

inbjudna att delta i ställdes in; Marstrands Boat
Show, Women’s Match Race i Lysekil samt Öppet
Varv på Orust.

I år satsades mycket på att informera allmänheten
RPDWW6WUDQGVWlGDUNDUWDQÀQQVVRPPRELODSS
Vi uppdaterade informationsfoldern och kontaktade åter samtliga gästhamnar och båtklubbar
utefter kusten, drygt 120 stycken, från Strömstad
till Kungsbacka och erbjöd dem uppdaterat informationsmaterial om Strandstädarkartan. Flera
hörsammade detta och vi skickade ut material till
ett antal hamnar. Vi blev också erbjudna att synas i ett antal
Här kan du ladda ner appen
Strandstädarkartan
båttidningar som ville uppmärkmed QR-koderna nedan.
Eller gå in på hemsidan
samma strandstädarappen.
strandstädarkartan.se

9nUIRWRXWVWlOOQLQJ5HQW)RNXVÀQQVQXPHUD
permanent på Hållö, Måseskär, i Kungshamn och
på Marinpedagogiskt centrum ”Blåmusslan” vid
Askimsbadet i Göteborg.

iPhone

Android

www.renkust.se
www.vastkuststiftelsen.se

Möten, föredrag och konferensdeltagande
under pandemin
Västkuststiftelsen strandstädning har deltagit i och
arrangerat regelbundna möten med de deltagande
kommunerna för uppdateringar, utbyten och
information. Dessa möten, Samverkansdagar, är
de enda som varit fysiska. Detta med anledning
av att alla deltagare inte är bekväma med digital
mötesteknik. Mötena har vi haft på en konferensanläggning i Stenungsund där det varit goda
möjligheter att sitta åtskilda och hålla avstånd. Vi
har även haft regelbundna sammanträden med vår
referensgrupp. Referensgruppen, bestående av
forskare, tjänstemän och oberoende konsulter, har
funktionen av en omvärldsbevakning på vad som
händer rörande strandstädning utanför vår egen
verksamhet. De tillför kunskap rörande relevanta
ämnen. Samtliga möten har skett digitalt i år, via
Zoom eller Teams.

Vi har tagit fram skyltar med
QR-koder för att underlätta för
allmänheten att ladda ner och
använda appen. Dessa har placerats i anslutning till påsholkar,
sopmajor eller skärgårdstoaletter.
Ett samarbete med Västfastigheter diskuteras för att placera
ut skyltarna på färjelägen och
kustnära hållplatser.

På grund av pandemin så var de ﬂesta arrangemang och möten inställda.
Under Västerhavsveckan i början av augusti arrangerade vi två så kallade ploggingevent, i samarbete med Erik Ahlström, grundare av Plogga. Vår
fotoutställning om strandskräp syntes i Nordstan
i Göteborg. Samtliga övriga event som vi var
23

Röjning av stig vid fågeltornet i Stora Viken, Göta Älvs strandängar.
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Göta älvs strandängar
blomsterlupin genom röjning och grävning. Ett av
skötselområdena i Stora viken har, efter en omfattande röjningsinsats av björksly, nått sitt bevarandemål enligt skötselplanen för det området.

)|UYDOWQLQJHQDY7UDÀNYHUNHWVNRPSHQVDtionsprojekt Göta älvs strandängar fortskrider.
%HWHVGULIWVDPWYDVVOnWWHUPHGYnUDPÀELH
gående klippmaskin är de främsta skötselmetoderna.

Västkuststiftelsens förvaltar området till och med
SnXSSGUDJDYRFKPHGÀQDQVLHULQJIUnQ
7UDÀNYHUNHW

/LNWWLGLJDUHnUKDULODQGÁXWHWVNUlSVWlGDWVIUnQ
lQJDUQDLQI|UEHWHVVlVRQJHQ6HGDQÁHUDnU
tillbaka bekämpas dessutom den invasiva arten

Röjning i ett av skötselområdena i Stora Viken.
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Brobygge i Svartedalen
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Visa
Anledningen till ett besök i naturen är oftast motion, följt av umgänge, avkoppling samt behov
av att göra något roligt med barn. Att uppleva
HWWlYHQW\URFKÀNDQlPQVRFNVnVRPDQOHGQLQJar. Först efter dessa kommer de svar som man
kanske skulle väntat sig i ett naturreservat – att
REVHUYHUDÁRUDRFKIDXQD

Att på olika sätt öka tillgängligheten och
ORFNDXWÁHULQDWXUHQlUHQDYVWLIWHOVHQV
huvuduppgifter. Vi lägger en mycket stor del
av vårt arbete på att skapa trygghet, lättillgänglighet samt marknadsföra reservat och
DQQDQQDWXU$UEHWHWKDULQWHQVLÀHUDWVJHQRP
stiftelsens uppdrag om ledutveckling från
Västra Götalandsregionen.

Det som upplevs som mest positivt är i princip
DOOWLGXSSOHYHOVHQDYYDFNHUQDWXU$WWGHWÀQQV
markerade och underhållna stigar och bra
ÀNDSODWVHUlURFNVnYLNWLJW%ODQGGHRPråden som stör kommer rädslan för att
komma vilse, fulla parkeringsplatser,
nedskräpning, lösa hundar och cyklister högt på listan.

Precis som för Vårda-åtgärder har de ökade
resurserna skapat goda förutsättningar för
bra insatser. Åtgärderna för att utveckla
och underhålla stigar har ökat med en
dryg tredjedel medan anläggning av
vindskydd, eldstäder och toaletter mer
än fördubblats. Även kostnaderna för
parkeringsplatser har nästan fördubblats. Kostnaderna för renhållning har
faktiskt, pandemiåret till trots, minskat
under året.

En intressant insikt är hur positiva i
princip alla besökare är efter naturbesöket.
Nästan alla skulle rekommendera ett naturbesök
till andra.

Att förstå besökaren
En fråga som vi tidigare har berört i projektet
Kundresan (som beskrevs i 2019 års verksamhetsberättelse) är vad besökaren uppfattar som
bra respektive dåligt i ett naturreservat.

Kunskapen är viktig för att kunna fatta underbyggda beslut om prioriteringar av friluftsanordningar och vilken information som stiftelsen bör
ta fram.

Under 2020 har det genom enkätundersökningar
ställts frågor till runt 1200 besökare i reservat
och på leder.
Framförallt är det svar på följande tre frågor.
• Vad är anledningen till att du är ute i naturen?
• Vad är de mest positiva aspekterna då du är ute?
• Vad är det som stör din naturupplevelse?

Skyltar, foldrar, stigar och spänger
Att hitta och kunna ta sig fram torrskodd är viktigt för att kunna komma ut i naturen. De senaste
årens arbete med att renovera och utveckla stigar
och leder har fortsatt under 2019. I vissa reservat
handlar det om att etablera nya leder. Det är ett
helhetsarbete som inkluderar röjning, bro- och
spångbyggen samt uppsättning av stigmarkeringar och informations- och vägvisningsskyltar. Som
ett komplement till informationsskyltar produceras och trycks foldrar för ett antal reservat.

8W|YHUGHWÀQQVIUnJRURPEODQGDQQDWKXUEHV|karen tar sig till naturområdet – under 2020 tog
upp mot tre fjärdedelar bilen vilket ökar kraven
på adekvata parkeringsplatser.
27
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Åtgärder under året
Observera att listan på åtgärder nedan och på
sidan 32 inte inkluderar samtliga, utan skall
ses som ett urval av årets åtgärder.

Utöver det ständiga arbetet med att ta bort
vindfällen över stigar så har ett stort antal
planerade åtgärder genomförts.

Ett nytt vindskydd vid Färgensjöarna i Alingsås kommun får ett lager träolja.
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Æ Ragenrudsjöns branter – byte av spång
ca 150 m, nytt trädäck vid utsikt med spång
35 m, nya spänger.
Æ Ramsvikslandet – markering av leder/stigar,
skyltning av Kuststigen, byggt spänger och
trappor
Æ Ranneberget – röjning och markering av
leder/stigar
Æ Rapenskår – markering av leder/stigar
Æ Rished – röjning av leder/stigar
Æ Risveden – nya spänger, broreparation
Æ Risvedens vildmark – omdragning av stigar,
bygge av spänger
Æ Ryr – röjning och markering av leder/stigar
Æ Skarsdalen – markering av leder/stigar
Æ Skärbo – röjning av leder/stigar, vägvisare
uppsatta
Æ Stoms Ås – nya spänger och trapppor
Æ Strömmarna – underhåll av bro
Æ Svankila – markering av leder/stigar
Æ Svartedalen – röjning av leder/stigar, nya spänger
Æ Säby Kile – självstängande grindar
Æ Säveån – reparation spänger och räcken
Æ Säveån Hedefors – grusning av stig inklusive
Gotaleden
Æ Tisselskog – nytt trädäck vid hällristning,
hårdgörning av stig 300 m, ny brygga
Æ Tofta – ny stig 1 km
Æ Toftenäs – nya självstängande grindar
Æ Tranhult – nya spänger och trapppor
Æ Tunhems ekhagar – nya spänger
Æ Vargö – röjning av leder/stigar
Æ Vinga – två nya trappor på leder/stigar
Æ Vrångö – restaurering av leder/stigar
Æ Yttre Bodane – röjning och markering av
leder/stigar
Æ Ålstadnäset – nya spänger
Æ Älgön – vägvisningsskyltar uppsatta, hårdgjord
väg längs havet

ÆBaljåsen – röjning och markering av leder/
stigar, vägvisare uppsatta
Æ Brurmossen – röjning och markering av
leder/stigar
Æ Bråtaskogen – markering av leder/stigar
Æ Bräcke Ängar – hårdgjord stig 200 m
Æ Bua Hed – markering av leder/stigar
Æ Buterud – röjning och markering av leder/stigar
Æ Dackehögen – hårdgjord stig från parkering
600m, anlagt vandringsled 2 km, vägvisare
uppsatta
Æ Dätterstorp – grusad led
Æ Ekliden – markering av leder/stigar
Æ Forsbo – röjning av leder/stigar samt förlängning av hårdgjord stig ca 100 m, markering av
leder/stigar
Æ Furustad – två nya skyltställ uppsatta
Æ Guddehjälm – röjning av leder/stigar
Æ Hållsunga – ny stig 2 km
Æ Hålta – röjning av leder/stigar
Æ Härön – vägvisningsskyltar uppsatta, ny brygga
Æ Iglekärr – markering av leder/stigar
Æ Kalvön Uddevalla – markering av leder/stigar
Æ Klev – nya spänger och trapppor, markering av
leder och stigar
Æ Kroppefjäll – spångbygge sammanlagt 300 m,
röjning stigar, röjning och grusning av leder/
stigar, brobyge
Æ Kröklings Hage – nya spänger och trapppor
Æ Kviström – markering av leder/stigar, bygge
av bro och spång
Æ Kynnefjäll – markering av leder/stigar, vägvisare uppsatta
Æ Marstrand – ny stig 2km
Æ Mölarp – nya spänger och trapppor
Æ Nordre Älv – ny stig 2 km
Æ Näverkärr – hårdgjord stig, skyltning av
Kuststigen.
Æ Orsberget – röjning och markering av leder/stigar
29

Ny brygga på Härön.
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Bänkar, eldstäder, toaletter
och vindskydd
Bänkar, eldstäder och vindskydd ger besökaren möjlighet att njuta av en kopp kaffe på en
vacker plats eller tillbringa en natt ute i det
fria. Anlagda eldplatser ökar ”mysfaktorn”
och minskar risken för okontrollerade skogsbränder. Toaletter reducerar nedskräpning och
ökar tillgängligheten.

Parkeringsplatser
Eftersom det tyvärr är svårt att ta sig till många
naturreservat med offentlig kommunikation är
parkeringsplatsen viktig för besökaren. Arbete
med att röja p-platser är viktigt för att ge ett bra
första- och sistaintryck av reservat.
Under året har ett 25-tal parkeringsplatser underhållits. Vissa anslutningsvägar som trafikerats
hårt har skrapats och grusats.

Stiftelsen tillhandahåller ved vid ett stort antal
eldstäder. Under 2020 har vedkonsumtionen ökat
kraftigt och frågan om vi ska erbjuda möjligheten
med en mindre frivillig betalning på prov kommer
att tas upp under 2021.

Det stora besökstrycket har inneburit ökat slitage
och också ett behov av nyanläggning 2021.

Västkuststiftelsens pris för utmärkt
friluftsdesign
För andra året delades stiftelsens pris för utmärkt
friluftsdesign ut i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola, Arkitektur. De två vinnarna blev
Vera Bensch och Julia Kindvall
Ambitionen att bygga 2019 års två vinnande vindskydd har visat sig svårare än förväntat, men tidigt
under 2021 byggdes det första i Svartedalen och
nyligen har även bygglov beviljats för att bygga det
andra på Ramsvikslandet.

Vera Bensch förslag ”Slide & Hide” till vänster och Julia Kindvalls ”Lyan” till höger.
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Åtgärder under året

En av två nya vindskydd vid Färgensjöarna, Alingsås kommun.

Æ Backas Barrskogar – två informationstavlor
Æ Bergsjön – tre informationstavlor
Æ Bråtaskogen – ny eldstad, ny bänk, tre informationstavlor
Æ Bua Hed – underhåll av toalett
Æ Buterud – ny mulltoa
Æ Forsbo – två nya bord
Æ Furustad – ny eldstad
Æ Färdsleskogen – informationsskyltar
Æ Färgensjöarna – två vindskydd
Æ Kalvön Uddevalla – underhåll toalett
Æ Klippan – nytt handikappanpassat bänkbord
Æ Kollungeröd – nytt bänkbord
Æ Kroppefjäll – röjning av rastplatser
Æ Kynnefjäll – underhåll av toalett och vindskydd, ny eldstad vid Vaktarekullen
Æ Näverkärr – ny eldstad
Æ Orsberget – ny eldstad

Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
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Rammdalen – nya informationsskyltar
Ramsvikslandet – underhåll av toaletter
Rapenskår – nya informationsskyltar
Risveden – nya informationsskyltar
Risveden – nytt vedförråd vid Kroksjön, rensning av tak på toalett, informationsskyltar
Risvedens vildmark – nya informationsskyltar
Ryr – nytt bord
Skåpafors – ny gång- och cykelbro, nytt vindskydd och toalett
Skår – nya informationsskyltar
Slereboån – nya informationsskyltar
Vargö – ny eldstad Röjning av stig
Vinga – ny större toalett driftsatt, två nya trappor
Vättlefjäll – två nya eldstäder, nya bänkar och
byte av tak på vindskydd
Ålstadnäset – nytt bänkbord

ÅRETS VERKSAMHET

Skyltar och foldrar
Nya reservatsskyltar under 2020
Æ Baktrågen
Æ Backas barrskog och Rapenskårs lövskogar
Æ Bergsjön och Skår
Æ Bredfjället
Æ Buxåsen
Æ Dackehögen
Æ Färdsleskogen och Slereboån
Æ Hulan
Æ Hullsjön
Æ Hyltenäs kulle
Æ Lärkemossen
Æ Näverkärr
Æ Risveden med: Risveden 1, Risveden 2,
Kvarnsjöarna, Risvedens vildmark, Rammdalen
Æ Ryxö
Æ Torpanäset
Æ Yxnås
Æ Äng

Övriga skyltar
Æ Tio torpskyltar till Guddehjälm
Æ Hamnholmarna – infoskylt om hällristningar
Æ Skötselskylt om ljungbränning
Æ Klev naturstig
Æ Övriga skyltar exempelvis bryggskyltar,
ridning, parkeringar, rasrisk och mot
musselplockning
Foldrar
Æ Ramsvik, uppdaterad med färgillustrationer
och digital karta
Æ Ryr, uppdaterad med nya färgillustrationer och
digital karta
Æ Brobacka, ny digital karta
Æ Högsbyn Tisselskog, nya färgillustrationer och
digital karta
Æ Mölarp, nya färgillustrationer och digital karta.
Æ Sumpafallen, nya färgillustrationer och
digital karta.
Æ 0LQGUHXSSGDWHULQJDULÁHUDIROGUDU

Bohusleden
Æ Bohusleden tio etappskyltar

Mölar
Krökli p och
ngs ha
g

e

Ny reservatsskylt i Risveden.
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Bohusleden etapp 16. Foto: Fredrik Schenholm
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Ledutveckling
utveckling. Under året har det gjorts förbättrande
RPGUDJQLQJDUSnÁHUDHWDSSHUSn%RKXVOHGHQRFK
Gotaleden. Många etapper på samtliga leder har
dessutom fått ny och uppfräschad ledmarkering
och vägvisning. Vi har också inlett processen att få
bygglov för ytterligare två vindskydd på Bohusledens nionde etapp.

Inom ramen för det regionala ledutvecklingsarbetet har Västkuststiftelsen under 2020 fortsatt att bygga upp ett välfungerande samarbete med de kommuner och de föreningar som
kommunerna ibland ger uppdraget att sköta
lederna.
Ett fokus under det första halvåret av 2020 var att
lansera nya hemsidor och appar för Bohusleden och
Kuststigen i linje med den hemsida och app som redan 2019 lanserades för Gotaleden. Samtliga har
blivit mycket välbesökta. Genom hemsidor,
appar och grupper på Facebook har vi nu
en relativt omfattande kommunikation
med besökare.

Under hösten stod det klart att ledutvecklingsproMHNWHWIRUWVlWWHULXWYLGJDGIRUPPHGÀQDQVLHULQJ
från Regionala Utvecklingsnämnden i Västra
Götalandsregionen.
Satsningen är en kraftsamling där
kommuner, Turistrådet Västsverige,
Förvaltningen för Kulturutveckling
och stiftelsen gemensamt utvecklar
och marknadsför vandring och cykel i
regionen. En tydlig rollfördelning mellan
Västkuststiftelsen, Turistrådet och Förvaltningen för kulturutveckling har arbetats fram inför
ett fortsatt arbete med hållbara leder. En styrgrupp
har träffats regelbundet för avstämningar.

Under våren 2020 inledde vi ett samarbete med kommunerna som initierat
cykelleden Ätradalsleden och utsågs till
huvudman för ledens utveckling och ansökan
WLOO7UDÀNYHUNHWDWWEOLHQQDWLRQHOOF\NHOOHG9LKDU
också blivit huvudman för den framtida cykelleden
Västkustleden mellan Göteborg och Svinesund.

Västkuststiftelsen har därför knutit kontakter med
andra ledhuvudmän och kommuner i syfte att
föra dialog om förutsättningarna för att inleda ett
samarbete även här. Det handlar bland annat om
leder på Öckerö, Vildmarksleden, Sjuhäradsleden,
pilgrimslederna Göta Älv och Dalsland samt Biosfärleden.

I slutet på 2020 hade vi genom detta arbete kontakt med över 30 kommuner. Under 2021 kommer
det troligen att utvecklas till att omfatta ett 40-tal
av regionens kommuner
Lederna har generellt sett en god fysisk och digital
VWDQGDUGPHQGHWÀQQVIRUWVDWWHQSRWHQWLDOI|U
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Guidning på Äskhult med Mattias Lindholm.
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Kommunikation
och utåtriktad verksamhet
Kommunikation är ett uttalat utvecklingsområde för stiftelsen. Under året har mycket
energi lagts på att skapa en plattform för
kommande kommunikationsarbete. Det resulterade i att en kommunikationsbyrå anlitades
sent under 2020. Samarbetet ska leda till en
uppdaterad visuell identitet, en ny mer naturbesöksorienterad hemsida och i förlängningen
troligen en tjänst för att lättare hitta ut till den
västsvenska naturen.

omfattande interaktion via sociala medier vilket,
precis som de tidigare nämnda enkäterna, leder
till en ökad kunskap om naturbesökaren och om
eventuella brister i reservaten och på lederna.
Guidade vandringar
De guidade vandringarna är den del av verksamheten som påverkades mest av pandemin. Många
av guiderna tillhör riskgrupper och det var svårt att
förutsäga hur många som skulle komma på arrangemangen vilket innebar en risk att de skulle bryta
mot gällande folkhälsoriktlinjer.

Hemsidor
Under våren 2020 mångdubblades besöken på
stiftelsens hemsidor, mest sannolikt som en följd
av pandemin och dess föreskrifter. Både på
vastkuststiftelsen.se, gotaleden.se och på de nylanserade bohusleden.se och kuststigen.se ökade besöken kontinuerligt fram till och med sommaren.
Under sommarmånaderna var totala antalet unika
besök per dag i snitt runt 2000. På vastkuststiftelsen.se introducerades vandringstips som på kort
tid blev en av de mest besökta delarna på sidan.

Samtliga vandringar ställdes därför in under april
och maj. Flera guider valde själva att antingen
ställa in eller senarelägga även senare inplanerade
vandringar. I juni startade verksamheten upp med
krav på föranmälan och ett maxantal på 30 deltagare. Det var tidskrävande att hantera inställda
RFKÁ\WWDGHYDQGULQJDUVDPWDWWUHJLVWUHUDI|UDQmälningar.
Allt som allt genomfördes 90 av 156 planerade
vandringar. Antalet deltagare, 1 300, innebär mer
än en halvering jämfört med föregående år. Skälet till nedgången är givetvis de färre genomförda
vandringarna och dessutom att snittantalet deltagare per vandring sjönk från 20 till knappt 15.

Sociala medier
På både Facebook och Instagram har antalet följare ökat kraftigt. Sammanlagt har stiftelsen nu närmare 10 000 följare. Motsvarande siffra för 2019
var ca 3 700 och året innan 2 300. Givetvis är en
del av förklaringen att antalet kanaler ökat genom
tillkomsten av Bohusleden och Kuststigen, men
är också ett tecken på att stiftelsens verksamhet är
mer känd bland allmänheten. Det pågår också en

Vandringsdeltagare är precis som tidigare år
mycket nöjda. Av de som fyllt i enkäten tyckte
85% att vandringarna var mycket bra och 14% att
de var bra. Det är fortsatt en majoritet av kvinnor och personer över 50 år som är de vanligaste
deltagarna.
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Tillgängliggjord ramp i naturreservatet Tisselskog.
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Huvudmännens målinriktningar
Under 2018 enades de tre huvudmännen om
tre målformuleringar för Västkuststiftelsens
verksamhet. Västra Götalandsregionen och
Göteborgsregionens Kommunalförbund var
också överens om en fjärde.

2. Västkuststiftelsen ska medverka till att
stärka besöksnäringen.
Indikatorer är att följa utvecklingen av besöksnäringen
kopplad till reservaten, insatser för ökat antal besökare i
naturreservaten och ökat antal deltagare i guidade vandringar.

Målinriktningarna famnar stora frågor och det
är givetvis svårt att bedöma hur stort Västkuststiftelsens bidrag är till en måluppfyllelse.
Därför blir nedanstående snarare en verksamhetsbeskrivning än en resultatgenomgång.

Mätning av antalet besökare i naturreservat är svår
DWWJ|UD'HWÀQQVWLGLJDUHPlWQLQJDUVRPYLVDU
att antalet besök i naturreservat är jämförbara
med antalet besökare på Liseberg under ett år.
Att få säkra underlag, både kvantitativt och kvalitativt, är en utmaning. För tillfället är det troligen
mer korrekt att följa de studier om friluftsliv som
Naturvårdsverket genomför. De visar på i princip
att alla ägnar sig åt friluftsliv, men att frekvensen
och typen varierar med socioekonomiska faktorer,
bakgrund och funktionsvariation. Över tid förändras även formerna för friluftslivet.

1. Västkuststiftelsen ska vara en angelägenhet för hela Halland och Västra Götaland.
Indikatorer är tillgänglighet och nåbarhet till naturreservaten, insatser för ökad tillgänglighet, och insatser för att
attrahera ny publik och nya grupper, särskilt barn och
unga samt personer med utländsk bakgrund.
En mycket stor del av arbetet med att visa våra
områden handlar om att tillgängliggöra naturen
EnGHSnSODWVRFKGLJLWDOW'HWlUHQÀQEDODQVJnQJ
då vissa grupper önskar mer och andra mindre
anpassad natur. Vi arbetar med tillgängliga zoner
och mer äventyrliga vildmarksområden och ser det
som viktigt att bevara och utveckla båda delar.

Genom vårt ledutvecklingsarbete har vi ett mycket
tätare samarbete än tidigare med en rad besöksentreprenörer och Turistrådet Västsverige. Det gör
att vi i allt högre grad ser frågor om utveckling i
skyddade områden med besöksnäringens perspektiv. Under året har våra kontakter med besöksentreprenörer breddats och utökats.

Bland våra guidade vandringar, som ökat i antal
RFKGHOWDJDUHÀQQVULNWDGHLQVDWVHUVRPYDQGULQJar på engelska, speciella teman för barnfamiljer,
mer fysiskt utmanande vandringar som är tänkta
att locka en yngre publik och så kallade skogsbad.

Våra guidade vandringar leds i något högre grad än
tidigare av entreprenörer.
Genom vår ovan nämnda satsning på kommunikation når vi ut i högre grad än tidigare via digitala
medier. Det gör att vi träffar och inspirerar målgrupper som vi tidigare haft svårt att nå.

0nOVlWWQLQJHQlUDWWEUHGGDXWEXGHWVnDWWÁHU
målgrupper nås. Genom vår satsning på kommunikation når vi ut i högre grad än tidigare via digitala
medier. Det gör att vi träffar och kan inspirera
målgrupper som vi haft svårare att nå tidigare.

§
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Stenån i Gässlösa naturreservat, Varbergs kommun.
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3. Västkuststiftelsen ska främja hållbara
ekosystem.
Indikatorer är insatser för att förståelsen för att bevarandet
av biologisk mångfald är en viktig fråga för miljön och
naturen.

4. Västkuststiftelsen ska bidra till hållbar
landsbygdsutveckling och ökat samspel mellan stad och land.
(mål för Västra Götalandsregionen och Göteborgsregionens
Kommunalförbund) Indikatorer är insatser som görs för att
bidra till entreprenörskap och näringslivsutveckling.

Hela stiftelsens verksamhet syftar till att bevara
och tillgängliggöra den västsvenska naturen. I all
YnULQIRUPDWLRQÀQQVIUnJDQRPYLNWHQDYELRORgisk mångfald med direkt eller indirekt.

Västkuststiftelsen arbetar med en rad mindre
entreprenörer i regionernas landsbygdsområden.
De är tusenkonstnärer med många inkomstkällor
där Västkuststiftelsens uppdrag ofta är en bas för
verksamheten.

Utifrån resultaten av våra besöksenkäter blir det
NODUWDWWGHÁHVWDVRPNRPPHUXWLQDWXUHQKDU
något annat än själva naturen som besöksanledning. Det är snarare något som besökaren får med
sig indirekt. Västkuststiftelsen ser det som att vi
genom målinriktningen har ett pedagogiskt uppdrag och har arbetat med att ta fram material som
kan utbilda även den som kommer till naturen
med andra syften.

Vi ger möjlighet för entreprenörer att delta i utbildningar om exempelvis naturvårdsbränning och
eftersläckning och i vissa fall andra naturvårdsrelaterade frågor.
Arbetet med ledutveckling står på en kombinerad
grund av ökad folkhälsa och besöksnäringsutveckling. Stiftelsens arbete bidrar till utvecklingen av
reseanledningar, exempelvis cykel- och vandringsleder, som blir en viktig ingrediens i bilden av Västsverige som ett attraktivt turistmål.

2PÁHUNDQLQVSLUHUDVDWWNRPPDXWLQDWXUHQ|NDU
medvetandet och respekten för känsliga naturområden där den biologiska mångfalden ofta är hög.

Restaureringsarbete i Äskhults by, med både moderna och riktiga hästkrafter.
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Personal – den viktigaste resursen

Antal anställda
Medelantalet anställda år 2020 har varit 22 personer, 22 tillsvidareanställda och 1 projektanställd,
varav en tredjedel kvinnor.

ser inte blivit av har pandemin skapat förutsättningar för att delta i många arrangemang digitalt.
Flera kurser även med relativt praktisk inriktning
som veteranisering av träd har genomförts digitalt.

Kompetensutveckling
I princip all planerad kompetensutveckling ställdes
in under våren.

Vi har i några fall deltagit på kurser, bland annat
om praktisk naturvårdsbränning och eftersläckning, som byggt på att deltagarna träffas på plats.

Under hösten fortsatte vår serie med naturvårdsföreläsningar om innovativ naturvård. Under hösten
tittade vi under ledning av Mattias Lindholm,
intendent på Naturhistoriska muséet, mera på
kustlandskapet med en exkursion i Tjurpannans
naturreservat och en motsvarande i Äskhult med
fokus på odlingslandskapet

Under året har vi arbetat med kunskapsutbyten
inom ramen för Gothenburg Global Diversity
Centre, ett samarbetsprojekt där Västkuststiftelsen
ingår som en av ett femtontal aktörer.
Även om inte 2020 varit det år med mest kunskapsutbyte med andra är det inte på något sätt
ett förlorat år. Mycket mer än vad vi förväntat har
kunnat genomföras.

Även om traditionella föreläsningar och konferen42
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digitalt för att skapa utrymme för andra typer av
möten då vi faktiskt träffas.

Sjukfrånvaro
Stiftelsens sjukfrånvaro har, precis som föregående
år, varit ca 3 %. Organisationen har i liten utsträckning drabbats av covid-19. Endast några få anställda har smittats.

Under året har riktlinjer för medarbetare, med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer, införts och justerats i takt med pandemins utveckling.

Mäns sjukfrånvaro ligger på 1,7 % medan kvinnornas är 6 %. Även om stiftelsen har växt under
det senaste året är det fortfarande en liten organisation. Enskilda långtidssjukskrivningar har stor
inverkan på sjukfrånvaron. I det här fallet har en
manlig och en kvinnlig medarbetare varit sjukskrivna under längre tid.

8QGHUYnUHQÁ\WWDGHVVN\GGVURQGHUIUDPLI|Uhoppningen att pandemin skulle vara över under
hösten. Även då ställdes de in. Det innebär att vi
behöver ta nya tag och fokusera på att de genomförs under första halvåret 2021.
Tillsammans med en friskvårdsaktör, Aktivitus, har vi
under hösten genomfört hälsotester. Samarbetet med
Aktivitus innebär att samtliga anställda erbjuds ett
test två gånger per år och coachingsamtal mellan testtillfällena. Syftet är att uppmuntra till bättre träningsRFKNRVWYDQRU7LGLJDUHVWXGLHUYLVDUDWWGHWÀQQVHQ
överrepresentation av led- och muskelskador bland
medarbetare. Sannolikt krävs det mer träning, främst
bland de som jobbar fysiskt med naturvårds- och
friluftsåtgärder, för ett hållbart arbetsliv.

Arbetsmiljö
Året har präglats av pandemin på så sätt att alla
arbetsplatsträffar genomförts digitalt från mitten
DYPDUV,HQRUJDQLVDWLRQVRPlUVnJHRJUDÀVNW
utspridd som stiftelsen har digitala möten blivit
mycket uppskattade. Mycket av den kommunikation som tidigare krävt långa bilresor har nu
kunnat genomföras digitalt med tids- och miljövinster som följd. Även efter pandemin kommer
säkerligen en stor andel av stiftelsens möten att ske

Workshop om kustlandskapet med Mattias Lindholm på Tjurpannans naturreservat.
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Naturreservat
XAnfastebo
X Bergsjön
X Ekliden
X Färdsleskogen
X Iglekärr
X Kroksjön
X Kvarnsjöarna
X Nödinge strandängar
X Rapenskårs lövskogar
X Rished
X Risveden
X Skår
X Slereboåns dalgång
X Stora vikens strandängar
X Verleskogen
X Äskekärrs strandängar
X Trehörningen
X Brobacka

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Färgensjöarna
Idåsen
Örsbråten
Baldersnäs
Dackehögen
Danshöjden
Getebuberget
Kölviken
Rumpesjön
Skarsdalen

X visar områden där Stiftelsen äger mark
Ale
Ale
Ale
Ale
Ale
Ale
Ale
Ale
Ale
Ale
Ale
Ale
Ale
Ale
Ale
Ale
Ale/Lerum
Alingsås

Alingsås
Alingsås
Alingsås
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
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X
X
X
X
X

Skarsdalsbergen
Skåpenäs
Skärbo
Steneby
Tisselskog – Högsbyn

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Torstjärnskogen
Åsnebo
Ånäsebäcken
Öjemossen
Buterud
Kednäs
Backa
Kröklings hage
Mölarp
Rölle
Sundholmen
Tranhult
Tränningen
Bengtsviken
Bokullen
Borgelemossarna
Ed
Furustad
Grå kulle
Heråmaden
Håbolsängs lövskog
Klovsten

Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors

Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors/Färgelanda
Bengtsfors/Mellerud
Bengtsfors/Åmål
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås/Vårgårda
Dals Ed
Dals Ed
Dals Ed
Dals Ed
Dals Ed
Dals Ed
Dals Ed
Dals Ed
Dals Ed
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Naturreservat

X visar områden där Stiftelsen äger mark

Dals Ed
X Stora Les branter
X Sunds Branter
Dals Ed
X Tingvallamossen
Dals Ed
X Äng
Dals Ed
X Grimsholmen
Falkenberg
X Sumpafallen
Falkenberg
X Ragnerudsjöns branter
Färgelanda
X Kroppefjäll Färgelanda/Mellerud/Vänersborg
X Stora Höghult
Färgelanda/Uddevalla
X Dättern I
Grästorp/Lidköping/Vänersborg
X Dättern II
Grästorp/Vänersborg
X Göddered – Hakered
Göteborg
X Vargö
Göteborg
X Vinga skärgård
Göteborg
X Vrångö skärgården
Göteborg
X Vättlefjäll
Göteborg/Ale
X Nordre Älvs estuarium
Göteborg/Kungälv/Öckerö
X Tråkärrsslätt
Göteborg/Mölndal
X Sandsjöbacka Göteborg/Mölndal/Kungsbacka
X Gårdshult
Halmstad
X Söderängarna, Gårdshult
Halmstad
X Molla bokskog
Herrljunga
X Mollungen
Herrljunga
X Ollestad
Herrljunga
X Skolskogen
Hylte
X Bråtaskogen
Härryda
X Klippan
Härryda
X Risbohult
Härryda
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Yxsjön
Hördalen
Kedholmen
Vallda Sandö
Äskhult
Brattön
Dösebackaplatån
Guddehjälm
Gullbringa
Hållsungamyren
Hålta
Klåverön
Marstrand
Kärna bokskog

Härryda
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungälv
Kungälv
Kungälv
Kungälv
Kungälv
Kungälv
Kungälv
Kungälv
Kungälv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lysegården
Kungälv
Marieberg
Kungälv
Nordön
Kungälv
Ormo
Kungälv
Tjurholmen
Kungälv
Tjurholmen strandängar
Kungälv
Tofta
Kungälv
Älgön
Kungälv
Ödsmåls kile
Kungälv
Göta o Nordre Älvs dalg. Kungälv/Göteborg
Hulan
Lerum
Rammdalen
Lerum
Säveån
Lerum
Säveån Hedefors
Lerum
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Naturreservat
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Härskogen
Jonsereds strömmar
Backas barrskog
Brattorpsån
Bredfjället
Brännefjäll
Långsbergen
Valdalsbergen
Valdalssjön
Långemossen
Broälven
Gröderhamnsängen
Holma

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kalven på Stora Kornö
Näverkärr
Stora Bornö
Trälebergskile
Vägeröd
Ryxö
Gåsöarkepelagen
Gode mosse
Gäddevik
Hyltenäs kulle
Letebo
Ramhultafallet
Smälteryd
Stoms ås
Årenäs - Tostekulla

X visar områden där Stiftelsen äger mark

Lerum/Härryda
Lerum/Partille
Lilla Edet
Lilla Edet
Lilla Edet/Uddevalla
Lilla Edet
Lilla Edet
Lilla Edet
Lilla Edet
Lilla Edet/Trollhättan
Lysekil
Lysekil
Lysekil

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lysekil
Lysekil
Lysekil
Lysekil
Lysekil
Lysekil
Lysekil
Mark
Mark
Mark
Mark
Mark
Mark
Mark
Mark
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Eds barrskog och våtmark
Forsbo
Norra Båsane
Ranneberget
Ryr
Stora Liane
Svankila
Svaravretorpet
Årbolsfjället
Bredmossen
Gunnarsbo
Harkerudsjöns gammelsk
Kviström
Kynnefjäll
Kynnefjäll, Sätret
Strömmarna
Södra Harska
Vågsäter
Vågsäter bokskog
Malevattnet
Bredmossen
Härmanö
Koljön
Kollungeröd vatten
Näs
Råssö
Svanvik
Valön

Mellerud
Mellerud
Mellerud
Mellerud
Mellerud
Mellerud
Mellerud
Mellerud
Mellerud
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal/Tanum
Munkedal/Uvalla
Orust
Orust
Orust
Orust
Orust
Orust
Orust
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Naturreservat

X visar områden där Stiftelsen äger mark

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Stigfjorden
Björnaråsen
Alvö
Anneröd – Hogsäm
Bua Hed
Hållö-arkipelagen
Ramsvikslandet
Börs Flåg
Ramsön – Keholmen

Orust/Tjörn
Partille
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Stenungsund
Stenungsund

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ranebo naturskog
Stenungsund
Ranebolund
Stenungsund
Rördalen
Stenungsund
Stenungsundskusten
Stenungsund
Svartedalen Stenungsund/Kungälv/Lilla Edet
Halle – Vagnaren
Strömstad
Nöddökilen
Strömstad
Orrevikskilen
Strömstad
Strömsvattnet
Strömstad
Älgöleran
Strömstad
Bjällermossen
Svenljunga
Fegen
Svenljunga
Gälared
Svenljunga
Holmaberg
Svenljunga
Holmen i Simmesjön
Svenljunga
Klev
Svenljunga
Bredmossen med Fisklössjön
Tanum
Gullbringa
Tanum
Hjärterö-arkipelagen
Tanum
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Jorefjorden
Kragenäs
Kärra
Lammön
Mårtensröd
Otterön
Raftön
Rödhammarsfjorden
Svenneby mellangård
Tanumskilen
Tanumskusten
Tingvall
Tjurpannan
Torödsmossen
Trossö - Kalvö – Lindö
Trättestad
Ulön – Dannemark
Underslös
Valön
Veddö-arkipelagen
Breviks kile
Härön

X
X
X
X
X
X

Kälkerön
Pater Noster skärgård
Sundsby
Säby kile
Toftenäs
Ekedal

Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanums kommun
Tanum
Tanum
Tjörn
Tjörn

Tjörn
Tjörn
Tjörn
Tjörn
Tjörn
Tranemo
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Naturreservat
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Moghult
Skårtebo
Torpanäset
Häggsjöryr
Hullsjön
Lilla Boda
Ålstadsnäset
Bratteforsån
Gullmarsberg
Gullmarsfjorden
Havstensfjorden
Högalidsberget
Kalvö
Korsviken

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lilla Hasselön
Store Mosse
Svartedalen Bokenäset
Baktrågen
Frälsegården
Hössna Prästgård
Knätte
Korpeboberg
Kråkebo
Kycklingkullen
Kärnås
Årås
Äramossen
Önnarp

X visar områden där Stiftelsen äger mark

Tranemo
Tranemo
Tranemo
Trollhättan
Trollhättan/Vänersborg
Trollhättan
Trollhättan
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla

X Komosse
X Gässlösa

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla
Ulricehamn
Ulricehamn
Ulricehamn
Ulricehamn
Ulricehamn
Ulricehamn
Ulricehamn
Ulricehamn
Ulricehamn
Ulricehamn
Ulricehamn
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Lärkemossen
Mängsholm
Tånga hed
Yxnås
Buxåsen
Knäckekullarna
Oxeklev
Sjöbotten
Trone mosse
Tunhems ekhagar
Vänersnäs
Baljåsen
Baståsen
Brudkullen
Brurmossen
Bräcke ängar
Grimsheden
Hafsåsen
Orsberget
Sörknatten
Yttre Bodane
Öjersbyns gammelskog
Rörö

Uhamn/Trmo
Varberg

Vårgårda
Vårgårda
Vårgårda
Vårgårda
Vänersborg
Vänersborg
Vänersborg
Vänersborg
Vänersborg
Vänersborg
Vänersborg
Åmål
Åmål
Åmål
Åmål
Åmål
Åmål
Åmål
Åmål
Åmål
Åmål
Åmål
Öckerö

Stugan på Kasebo i Kynnefjäll.
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Stiftelsens fastigheter
Naturreservat/Fastighet
Brattön
Brattön 1:7

Kommun

Anskaffningsvärde

Taxeringsvärde

Kungälv

500 000

-

Bredfjället
Grinneröds-Holmen 1:1

Uddevalla

750 000

326 000

Brobacka
Brobacka 1:4

Alingsås

450 000

92 000

Bua Hed
Bua 1:68

Sotenäs

240 000

92 000

Dalslands kanal
Skåpafors 6:6

Bengtsfors

12 000

-

Fegen
Humlered 1:3

Svenljunga

75 000

-

Furustad
Valsebo 1:45

Dals Ed

263 000

277 000

Grimsholmen
Boberg 3:10

Falkenberg

517 000 1

129 000

Gårdshult
Gårdshult 1:11

Halmstad

-

1 554 000

Gässlösa
Gässlösa 1:7

Varberg

10 425

172 000

Hyltenäs kulle
Sammanföring nr 125733
Öxnevalla-Hyltenäs 2:4
Öxnevalla-Hyltenäs 3:6

Mark
Mark

355 000

-

Härskogen
Härskogen 1:1
Rya 1:17

Lerum
Härryda

653 000
-

5 062 000

Hördalen
Vallda 25:14

Kungsbacka

1 000

176 000
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Naturreservat/Fastighet
Kedholmen
Särö 1:482

Kommun

Anskaffningsvärde

Kungsbacka

Taxeringsvärde

40 000

87 000

Klippan
Klippan 1:1

Härryda

335 000

-

Koljön
Ängön 1:107

Orust

123 000

129 000

Kviström
Kviström 1:81

Munkedal

93 000

133 000

Kynnefjäll
Krokstads-Hult 1:5

Munkedal

7 000 000

2 609 000

Kälkerön
Kälkerön 1:2

Tjörn

225 000

2 014 000

Mölarp
Mölarp 1:18

Borås

710 000

332 000

Nabben
Nabben 2:1

Mark

-

-

Näverkärr
Näverkärr 1:2

Lysekil

-

4 290 000

Ramsön
Ramsön 1:5
Ramsön 1:6

Stenungsund
Stenungsund

1 900 000
-

2 593 000
389 000

Risveden
Gunntorp 2:23
Skäfthult 1:19

Ale
Lerum

5 341 000
1 396 000

1 608 000
-

Rörö
Rörö 2:160

Öckerö

1 142 315

-
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Naturreservat/Fastighet
Sandsjöbacka
Årekärr 1:4
Hovås 57:88
Sammanföring nr 096545
Årekärr 1:2
Årekärr 1:3
Årekärr 2:15
Årekärr 2:2
Årekärr 2:3
Årekärr 2:31
Sammanföring nr 96755
Hovås 3:268
Hovås 3:173
Hovås 57:117
Kobbegården 6:359
Sammanföring nr 100320
Kålleredgården 1:31
Torkelsbohög 1:32
Apelgården 1:14
Eken 1:9
Heljered 3:21
Heljered 3:22
Tållered 1:9
Varla 6:13
Bukärr 4:8
Ekenäs 3:29
Guntofta 5:1
Sammanföring 214052
Algusered 1:249
Bukärr 2:111
Bukärr 2:112
Ekenäs 3:34
Ekenäs 5:12
Guntofta 1:74
Guntofta 2:19
Guntofta 3:7
Höga 1:20
Höga 1:21
Höga 3:2
Nötegång 1:88
Sandsjöbacka 1:2
Skårby 6:2

Kommun

Anskaffningsvärde

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Mölndal
Mölndal
Mölndal
Mölndal
Mölndal
Mölndal
Mölndal
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka
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Taxeringsvärde

255 000
30 000
65 000

1 961 000

127 300

329 000

123 700

59 000

35 800
44 000
211 900
53 000
12 000
3 500
32 500

77 000

333 700

622 000

201 000 7
300 000

12 000

1 390 000
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Naturreservat/Fastighet
Skarsdalen
Kvarnviken 1:59

Kommun

Anskaffningsvärde

Taxeringsvärde

Bengtsfors

549 500

342 000

Skolskogen
Sonhult 1:12 (½)

Hylte

500 000

964 000

Skårtebo
Skårtebo 1:2

Tranemo

200 000

-

Sumpafallen
Svartrå 1:14
Svartrå 2:15
Svartrå 2:16
Svartrå vattenfall
Sammanföring nr 135299
Svartrå 2:17
Svartrå 3:10
Svartrå 3:11
Svartrå 4:11
Svartrå 4:12
Sammanföring nr 135325
Bössgård 1:9
Maen 1:8
Maen 1:9
Okome 1:8
Okome-Boarp 1:10
Okome-Boarp 1:12
Okome-Boarp 1:8
Okome-Tubbared 1:8
Okome-Tubbared 1:9
Ulvsbo 1:5

Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg

Svartedalen
Anvik 1:3

Stenungsund

Tjurpannan
Sammanföring nr 130282
Långeby 2:52
Långåker 1:19

Tanum
Tanum

Tofta
Lycke-Tofta 1:6

Kungälv

138 000

Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg

653 000
234 000

459 000
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180 000

-

435 000

-

390 000

310 000
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Naturreservat/Fastighet
Tångahed
Tångahed 1:2

Kommun

Anskaffningsvärde

Taxeringsvärde

Vårgårda

589 545

861 000

Ulön-Dannemark
Ulön 1:1

Tanum

230 000

-

Vallda Sandö
Vallda 1:1

Kungsbacka

1 000

3 145 000

Vargö
Styrsö 1:115
Styrsö 1:73
Styrsö 1:166

Göteborg
Göteborg
Göteborg

1 000
296 000

-

Verleskogen
Verle 1:39

Ale

1 991 500

176 000

Älgön
Älgön 1:2 (½)

Kungälv

-

1 548 500

Äskhult
Sammanföring nr 93921
Äskhult 1:2
Äskhult 1:4
Äskhult 1:5
Äskhult 1:11

Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka

2 100 000

2 579 000

31 561 685

39 485 500

Summa
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Svenska byggnadsvårdsföreningen och Slöjd & Byggnadsvård höll ett byggnadsvårdsläger på Näverkärr i juli.
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Byggnader
Arbetet i enlighet med den strategi som styrelsen fastställt för stiftelsens byggnader har
fortsatt. Endast de byggnader som kan användas ska långsiktigt behållas i stiftelsens ägo.

gjorts på Åkes hus. Målsättningen är precis som
för Näverkärr att huset under kommande år ska
kunna användas på nytt till guidningar eller i förlängningen uthyrning. På den intilliggande Keholmen har tyvärr inte de åtgärder som startades
under 2019 kunnat slutföras. Det är högprioriterat
inför 2021.

Näverkärr beboligt
Under året har åtgärder slutförts och inredning
införskaffats i Näverkärr så att huset nu är i beboeligt skick. Ett byggnadsvårdsläger genomfördes
under sommaren i samarbete med Västra Götalandsregionen. Deltagarna bodde i huset under en
NQDSSYHFNDRFKDUEHWDGHPHGÁHUDYLNWLJDnWJlUder. Ett motsvarande läger är planerat för sommaren 2021.
Huset har sedan i december också en hyresgäst för
första gången sedan huset kom i stiftelsens ägo.

Kynnefjäll, Kasebo uthyrt
Ett hus i Kynnefjäll, Kasebo, har hyrts ut till Sörbygdens Kultur- och Musikförening. Tanken är att
föreningens medlemmar ska utföra enklare renoveringsåtgärder och också anordna evenemang
kring huset. Det blev inga evenemang under 2020
på grund av pandemin.
På Äskhult har sedvanliga renoveringsåtgärder
genomförts.

Åkes hus på Ramsön
På Ramsön har viktiga takförstärkande åtgärder

Förstärkning av taket på Åkes hus på Ramsön i Stenungsunds kommun.
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Förvaltningsberättelse

En av ﬂera nya spänger i Kroppefjäll.

Stiftelsen för västsvenska fritidsområden
Org.-nr: 857201-9076

Stiftelsen har till ändamål att genom tillskapande
och förvaltandet av en fond åt nuvarande och
kommande generationer bevara för friluftslivet
värdefulla strand- och strövområden, öar och
holmar i Västsverige ävensom för den västsvenska
naturen och landskapsbilden i övrigt värdefulla
eller karaktäristiska områden.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE år 2020
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,
SEK.
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen bildades år 1962 av Göteborgs Stad och
landstingen i Göteborgs och Bohus län.

Stiftelsens säte är Göteborg, Västra Götalands län.
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I princip samtliga typer av naturvård, slåtter,
åtgärder kring betesdrift, har genomförs i större
utsträckning än tidigare och motsvarande gäller
åtgärder för friluftsliv som förbättring och markering av stigar, nya vindskydd, eldstäder och
friluftstoaletter.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har Stiftelsen fått Länsstyrelsens uppdrag att vara naturvårdsförvaltare av ytterligare
fyra reservat i Västra Götalands län, varav ett nytt,
Brännefjäll i Lilla Edets kommun samt en överföULQJDYWUHEHÀQWOLJDUHVHUYDW%UnWDVNRJHQL+lUU\GD
kommun, Tranhult i Borås kommun och Årbolsfjället i Melleruds kommun. Samtidigt har skötselansvaret av tre reservat nära Kosterhavets nationalpark återtagits av Länsstyrelsen för att rationalisera
skötseln.

Under hösten beviljade Regionala Utvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen bidrag till
ett utökat ledutvecklingsuppdrag för stiftelsen.
Från och med 2021 kommer stiftelsen att samordna utvecklingen av cirka 200 mil leder för cykel
och vandring i samarbete med ett 40-tal kommuner.

Den rådande pandemin, covid-19, har påverkat
stiftelsens verksamhet. Den har lett till ett ökat
besökstryck, som är positivt i grunden, men också
innebär problematik med överfulla parkerings-platser, ökat slitage och i vissa fall trängsel. Stiftelsens
guidade vandringar ställdes in under första halvåret,
men återupptogs sedan med nya krav angående
deltagarantal.

Även strandstädningen har utvecklats positivt
under året även om det statliga bidraget reducerats
något.
Under året har inga markinköp genomförts, men
i skrivande stund pågår förhandlingar om tre
områden. Det är troligt att åtminstone två kan bli
aktuella för förvärv under 2021.

Pandemin har dock inte stört möjligheterna att genomföra naturvårds- och friluftslivsåtgärder, som istället genomförts i större grad än någonsin tidigare.
På fem, sex år har stiftelsens omsättning fördubblats
genom förstärkta huvudmannabidrag, utökade uppdrag från Länsstyrelsen, statsbidrag för strandstädning och ett nytt uppdrag kring ledutveckling.

I övrigt har verksamheten bedrivits som tidigare
år. För ytterligare information hänvisas till Stiftelsens verksamhetsberättelse.

Flerårsöversikt
Huvudintäkter
5HVXOWDWHIWHUÀQDQVLHOODSRVWHU
Soliditet

2020
67 349 441

41,70%

2019
61 574 069

43,53%

2018
55 088 589

27,40%

2017
46 300 652

37,88%

'HÀQLWLRQHUDYQ\FNHOWDOVHQRW
Beträffande Stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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2016
42 584 406

42,62%
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Resultaträkning
2020

2019

Not 2
Not 3

38 331 054
29 018 386
647 223
67 996 663

42 990 514
18 583 555
379 985
61 954 054

Not 4

- 10 975 363
- 41 435 571
- 15 957 655
- 68 368 589

- 11 129 398
- 32 296 650
- 14 497 009
- 192
- 57 923 249

- 371 926

4 030 805


- 1 120
- 1 120

- 71

- 104
- 175

Resultat efter ﬁnansiella intäkter och kostnader

- 373 046

4 030 630

ÅRETS RESULTAT

- 373 046

4 030 630

Stiftelsens intäkter
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Stiftelsens kostnader
Lämnade bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader

Not 5

Resultat före ﬁnansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader
Förlust vid avyttring av värdepapper
gYULJDÀQDQVLHOODLQWlNWHU
Räntekostnader

Not 6
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Balansräkning
2020-12-31

2019-12-31

104
55 420
55 524

104
55 420
55 524

281 750
281 750

-

337 274

55 524

368 779
368 779

-

8 989 369
1 466 557
1 788 518
12 244 444

3 592 181
1 097 793
969 741
5 659 715

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

11 883 148
24 496 371

18 932 325
24 592 040

SUMMA TILLGÅNGAR

24 833 645

24 647 564

10 730 383
- 373 046
10 357 337

6 699 753
4 030 630
10 730 383

8 872 431
3 614
818 174
2 231 651
2 550 438
14 476 308

4 740 700
66 399
487 208
1 480 479
7 142 395
13 917 181

24 833 645

24 647 564

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar/Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Not 7
Inventarier, verktyg och installationer
Not 8
Övriga materiella anläggningstillgångar
Not 9
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa ﬁnansiella anläggningstillgångar

Not 10
Not 11

Summa ﬁnansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar – Varulager m m
Förskott till leverantörer
Kortfrisitga fodringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter

Not 12

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Mottagna, ej nyttjade bidrag
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter

Not 13

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
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Noter
Not 1

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen samt
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
Materiella anläggningstillgångar
Erhållna bidrag avseende förvärv av anläggningstillgångar har minskat anskaffningsvärdet för
respektive tillgång vilket innebär att ingen avskrivning sker då anskaffningsvärdet är noll.
Övriga materiella anläggningstillgångar avser djur och ingen avskrivning sker.

Noter till resultaträkningen
Not 2
Bidrag
Västra Götalandsregionen
Region Halland
Göteborgsregionens kommunalförbund
EU-bidrag
Länsstyrelsen i Hallands län
Bidrag Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Övriga bidrag
Ianspråktagande av bidrag som använts för förvärv
av anläggningstillgångar
Ianspråktagande av bidrag som använts för
installation av solceller

Not 3

Not 4

Nettoomsättning
Uppdragsverksamhet
Övriga intäkter
Avgår: erhållna intäkter som använts för
förvärv av anläggningstillgångar

Lämnade bidrag
Mottagare
Botaniska föreningen
Frillesås FF
Kungsbacka kommun
(återbet fg. år)
Kungälvs kommun
Lysekils kommun
Onsala BK

Avseende
guidade vandringar
strandstädning
strandstädning
strandstädning
strandstädning
strandstädning
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2020

2019

11 627 000
1 133 000
3 850 000
3 589 847
3 382 991
348 525
15 922 268

10 026 600
1 184 946
3 760 000
7 004 462
3 419 087
0
18 025 536

-1 522 577

-247 412

0
38 331 054

-182 705
42 990 514

25 291 611
3 726 775

15 535 413
3 548 141

0
29 018 386

-499 999
18 583 555

2 150
5 000

21 500
0

160 398
602 977
470 312
10 000

-45 900
1 533 959
958 963
5 000
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Noter
2020
Onsala IBK
Orust kommun
Park och Naturförv. Gbg
Sotenäs kommun
Stenungsunds kommun
Strandstädarna
Strömstads kommun
Städa Sverige
Tanums kommun
Tjörns kommun
Uddevalla kommun
Vrakat.se
Världens Vackraste Skärgård
(återbet.)
Åsa IF
Öckerö kommun

2019

strandstädning
strandstädning
strandstädning
strandstädning
strandstädning
strandstädning
strandstädning
strandstädning
strandstädning
strandstädning
strandstädning
strandstädning

10 000
497 565
370 253
5 206 166
223 367
50 000
364 450
250 000
1 535 792
585 317
105 810
0

5 000
640 300
430 250
2 779 846
366 295
363 260
1 041 095
267 000
1 500 677
629 440
195 125
26 338

strandstädning
strandstädning
strandstädning

-40 000
10 000
555 806
10 975 363

40 000
0
371 250
11 129 398

22
1
23

18
2
20

0
0

-71
-71

Dröjsmålsräntor för leverantörsfakturor
Räntekostnader, skattekonto

-1 120
0
-1 120

-62
-42
-104

Summa ﬁnansiella intäkter och kostnader

-1 120

-175

Beloppen ingår i Stiftelsens årsredovisning
Not 5

Not 6


Medelantal anställda
Antal tillsvidareanställda
Projektanställda
Antal anställda
Finansiella intäkter och kostnader
5HVXOWDWIUnQ|YULJDÀQDQVLHOODDQOlJJQLQJVWLOOJnQJDU
Förlust värdepapper
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Noter
Noter till balansräkningen
Not 7

Not 8



Not 9

Not 10


Not 11

2020-12-31

2019-12-31

Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Erhållna bidrag för köp
Utgående anskaffningsvärde
Redovisat värde
Fastigheternas totala anskaffningsvärde
(före erhållet bidrag)

104
0
0
104
104

103
500 000
-499 999
104
104

31 561 685

31 561 685

Fastigheternas totala taxeringsvärde

39 485 500

32 081 000

Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
cUHWVI|UVlOMQLQJXWUDQJHULQJRPNODVVLÀFHULQJ
Erhållna bidrag för inköp
Utgående anskaffningsvärde
Redovisat värde

0
1 522 577

-1 522 577
0
0

0
247 412

-247 412
0
0

55 420
0
0
0
55 420
55 420

69 275
0
-13 855
0
55 420
55 420

Övriga materiella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Årets försäljning/utrangering
Erhållna bidrag för inköp
Utgående anskaffningsvärde
Redovisat värde
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående balans
2PNODVVLÀFHULQJDU
Likvidationsresultat
Utgående värde
Redovisat värde

0


Andra långfristiga fordringar
Ingående balans
Förutbetald leasing
Utgående värde
Redovisat värde
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0
0

1 375

-1 375
0
0

0
281 750
281 750
281 750

0
0
0
0
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Noter
Övriga noter
Not 12

Not 13

Projekt 8 Ledutveckling
Erhållna bidrag VGR
Upplupna bidrag från tidigare år
Övriga intäkter
Ledutveckling
Övriga externa kostnader
Personalkostnader administration
Finansiella kostnader
Kostnader som inte täcks av bidrag
Förväntade bidrag

2020-01-01
– 2020-12-31

2019-01-01
– 2019-12-31

2 134 693
-588 867
356 030
-3 049 000
-123 629
-98 543
0
303 995
-1 065 321

1 035 870
0
406 035
-1 871 411
-103 611
-55 750
0
0
-588 867

1 400 000
0
-931 477
-40 748
-37 591
-70 038
320 146

1 400 000
22 758
-1 246 312
-71 117
-57 084
-48 245
0

12 786 960
-474 675
365 150
5 143
684 029
-3 206 920
-7 997 251
-295 000
-228 418
-684 884
0
954 134

13 551 374
-229 221
810 330
16 095
2 714 646
-3 876 343
-10 401 300
-706 598
-292 813
-901 949
-192
684 029

Mottagna ej nyttjade bidrag
Skärgårdsrenhållning
Intäkter
Upplupna/Förutbetalda bidrag
Renhållning
Anläggning och underhåll
Båt-/Bilkostnader
Tillsyn och information
Erhållet ej nyttjat bidrag
Projekt 4 Strandstädarbidrag NVV
Erhållna bidrag NVV
Återbetalt för föregående år
Övriga erhållna bidrag
Övriga intäkter
Ej nyttjade bidrag från tidigare år
Strandstädning
Bidrag till kommunerna
Bidrag till övriga organisationer
Övriga externa kostnader
Personalkostnader administration
Finansiella kostnader
Erhållet ej nyttjat bidrag
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Noter
Övriga noter

2020-01-01
– 2020-12-31

2019-01-01
– 2019-12-31

Projekt 4
Vinterstrandstädning NVV
Erhållna bidrag NVV
Återbetalt för föregående år
Ej nyttjade bidrag från tidigare år
Strandstädning
Bidrag till kommunerna
Erhållet ej nyttjat bidrag

3 706 941
-67 350
796 450
-797 708
-2 680 962
957 371

900 000
0
0
-103 550
0
796 450

Totalt erhållna ej nyttjade bidrag

2 231 651

1 480 479
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Göteborg den
Stig-Olov Tingbratt
ordförande

Eva Carlsson
vice ordförande

Rolf Berg

Sten Brodén

Rolf Gustavsson

Bengt Hansves

Åsa Hartzell

Henrik Martinsson

Lars-Arne Staxäng

Per Stenberg

Mikael Sternemar

Therese Stoltz
Sven Swedberg

Göteborg 23 april 2020
Gunilla Lönnbratt
Auktoriserad revisor, PwC

Eva Kristensen
Förtroendevald revisor

Wimar Sundeen
Förtroendevald revisor

Peter Wesley
Förtroendevald revisor
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Arborist utför naturvårdsåtgärder i Hördalens naturreservat.
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ÅRETS VERKSAMHET

Stiftelsen under 2020
Huvudmän
Västra Götalandsregionen, VGR
Region Halland
Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR

GR
Rolf Gustavsson (S), AU
Åsa Hartzell (M), AU
Ronald Caous (S), ersättare

VGR
Stig-Olov Tingbratt (C), ordförande
Eva Carlsson (S), vice ordförande
Rolf Berg (S)
Sten Brodén (V)
Bengt Hansves (SD)
Boel Lanne MP, ersättare
Lars-Arne Staxäng (M)
Mikael Sternemar (L)
Jakob Hallman (KD), ersättare
Sanida Okanovic (S), ersättare

Länsstyrelsen Västra Götaland
Sven Swedberg
Jörel Holmberg, ersättare
Länsstyrelsen Halland
Henrik Martinsson
Mikael Stenström, ersättare
Stiftelsens arbetsutskott utgjordes under 2020
av ordförande, vice ordförande samt Per Stenberg
och Rolf Gustavsson. Styrelsen har under året haft
fyra sammanträden och fem arbetsutskottsmöten.

Region Halland
Per Stenberg (M)
Therese Svensson Stoltz (S)
Stefan Bengtsson (C), ersättare

Revisorer
Länsstyrelsen Västra Götaland
auktoriserad revisor Gunilla Lönnbratt PWC
VGR Wimar Sundeen
Region Halland Peter Wesley
GR Eva Kristensen
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Tryck: %LOOHV7U\FNHUL²PLOM|FHUWLÀHUDGHHQOLJW
Svanen, FSC, PEFC, och ISO 14001





Papper: Omslag Munken Lynx 170 g
Inlaga Munken Lynx 120 g
EU Ecolabel, FSC®
Produktion: Västkuststiftelsen
Foto: Västkuststiftelsen
Naturkompaniet sid 10
Hanna Malmqvist sid 27
Fredrik Schenholm sid 34
Södra Bohuslön Turism sid 72
Omslagets framsida: Brobacka naturreservat. Foto: Axel Weider
Omslagets baksida: Midsommarafton vid vindskyddet vid Övre Långevatten i Svartedalen.
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Seminariegatan 1 F · 413 13 Göteborg
Telefon 031 - 40 29 81
www.vastkuststiftelsen.se · post@vastkuststiftelsen.se

